ชือเรื อง – เทพทังสาม Story of Deva

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สูด่ ิ น ชาวหินฟ้ า

บทโครงร่ าง (Story Outline)
ภาพยนตร์ เรือง เทพทังสาม (Story of Deva)
Copy writer :

tel. & id.Line 0882919232
sudin.expert@yahoo.com

SUDIN CHAOHINFA สูดิน ชาวหินฟา
dfilm school / www.igoodmedia.net
e-mail – sudin.expert@yahoo.com
phone – (+66) 8 8291 9232
date – 16 October 2019
Length :

60 sec.

:
ผูไดชีวิตอมตะ อุบัติขึ้นเมื่อหลังตาย

Theme

Log Line :

มนุษยตายแลว ไมอาจฟนคืนชีพได แต
สามารถทําใหมีชีวิตเปนอมตะได ภายใต
เงื่อนไขกฎแหงอสังขตธรรม เพราะมีการเกิด
ยอมมีการตาย. อมตะ คือ การตัดวงจรการ
เกิด ในรอบใหม.
Genre :
fantasy | horror
Premise:

TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2019)

ชือเรื อง – เทพทังสาม Story of Deva

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สูด่ ิ น ชาวหินฟ้ า

เกิดอะไรขึ้นกับ เทพแหงแมว ในรางของ ลุง
ทอม เทพธิดาหนู ในรางของ เชอรี่ และ เทพ
คนแคระ ในรางของ โนอา เมื่อพวกเขาทั้ง
สาม พยายามจะชุบชีวิต คืนชีพใหแกศพคน
ตาย ในหมูบานอาถรรพ.
Synopsis :

เมื่อลุงทอม ซึ่งเปนพนักงานขับรถทัวร กับ
เชอรี่ ซึ่งเปนพนักงานตอนรับบนรถ หลังพา
ผูโดยสาร ไปสงยังหมูบานอาถรรพ. พวกเขา
ตองประสบกับความยุงยาก เมื่อในหมูบาน
นั้น มีคนนอนตายเกลื่อน. ผูโดยสารทั้งหมด
ลวนเปนญาติกับผูตาย. พวกเขา ไววางใจ
อนุญาตให เชอรี่ ทําพิธีชุบชีวิตคนตายใหฟน
คืนชีพ โดย มีผูโดยสารชื่อ โนอา อาสาเปน
ผูชวย. แตประสบความลมเหลว และเปนเหตุ
ให จอมอสูร โกรธที่พวกเขาไปยุงกับคนตาย
ซึ่งอสูรกักวิญญาณไวเปนสมุนในนรก.
จากนั้นความวินาศก็บังเกิดขึ้นกับหมูบาน.
เกิดการตอสูของเทพกับอสูร. ฝายหนึ่งคือ
เทพแหงแมว ในรางของ ลุงทอม เทพธิดาหนู
ในรางของเชอรี่ และเทพคนแคระ ในรางของ
โนอา อีกฝายหนึ่ง คือ จอมอสูร. เหตุการณ
ความโกลาหล สะทานสะเมือนไปถึงที่อยูของ
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จอมเทพ. จอมเทพจึงลงมาจัดการสะสาง
ตนเหตุของปญหาทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก ความ
ผิดพลาดในการชุบชีวิตคนตาย ของเทพธิดา
หนูนั่นเอง.
โครงสร้ างการดําเนินเรื อง (Plot Structure)

องก 1
รถทัวรโทรมๆ คันหนึ่ง แลนไปตามถนน ใน
ชนบท ตรงไปยังจุดหมาย.
บนรถทัวรคันนี้ มีผูโดยสาร ราว 20 คน. มี
บุคคลที่นาสนใจอยู 3 คน คือ คนขับรถ หนาตา
ดุดัน รับกับหนวดและเคราครึ่งใบหนา. พนักงาน
ตอนรับและเก็บเงิน เปนหญิงตัวเล็กๆ ผอมเกร็ง
แตดูวองไว กระฉับกระเฉง. เธอมักเดินไปมาบน
รถ เอาใจใสผูโดยสารเปนอยางดี. เบาะทายสุดดู
โลงและวาง แตมีผูโดยสารหนุมผูหนึ่ง หนาตาดี
นั่งมาดวย. ในมือของเขามีหนังสือเลมหนึ่ง เขา
อานไปพลาง ดูวิวทิวทัศนขางทางไปพลาง.
ภายในใจคงคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู ถาเดาไมผิด
เขาคงเปนบัณฑิต.
รถทัวรคันนั้น วิ่งผานทุงหญา ขามลําธารน้ํา
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ลอดพุมไมใหญ บนถนนที่เปนดินบาง หินบาง แต
ไมถึงกับขรุขระมากนัก จนพาผูโดยสารนั่งไมติด
เบาะ. แตถาไมงวงจริง ก็คงไมงีบหลับ เพราะบาง
ชวง ทางก็เปนหลุมเปนบอ.
ในที่สุด รถก็มาถึงจุดหมาย. เปนหมูบาน
ชนบท ตั้งอยูเปนกลุมกอน รวมกันแลว กะดวย
สายตา มีบานราว 30 หลัง. ขณะนั้นเปนเวลา
พลบค่ํา อากาศเริ่มหนาวเย็น มีหมอกบางๆ ปก
คลุมไปทั่ว.
องก 2
รถวิ่งมาจอดที่หนาบาน หลังหนึ่ง. ผูโดยสาร
ตางพากันลงจากรถ ดวยความรูสึกออนเพลีย
และเศราสลดใจ.
หมูบานแหงนี้, บานทุกหลังทําดวยดินทั้งหลัง
ยกเวนหลังคา ซึ่งปูดวยแผนไมซอนทับกัน. สังเกต
ภายนอก บานแตละหลัง เปนรูปทรงกระบอกกลม
บาง สี่เหลี่ยมบาง และปลูกไวชิดเกือบติดกัน ดวย
เหตุผลบางอยาง ไมอาจทราบได.
บัณฑิตหนุม แยกตัวเดินออกจากกลุม ไป
ทางดานหลังของบานหลังหนึ่ง ซึ่งเปนทิศตะวันตก
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ของหมูบาน เขามองเห็นทิวทัศนสลัวๆ เปนเนิน
เขา ปกคลุมดวยปาไม มีลําธารเล็กๆ ไหลผาน
มันนาประหลาดตรงที่ ผิวน้ําในลําธาร มีหมอก
ควันพวยพุงขึ้นมาตลอดเวลา ทําใหหมูบานดู
ลึกลับ โดยเฉพาะในยามค่ํา. เมื่อเขาหันกลับไป
มองที่บัานดินแตละหลัง แนนอนวา หมูบานนี้ไมมี
ไฟฟาใช คงอาศัยคบไฟ ใหทั้งความสวางและ
ความอบอุน ซึ่งขณะนี้ บานแตละหลัง ก็เริ่มทยอย
จุดคบไฟขึ้นมาบางแลว เพือ่ ขับไลความหนาวเย็น.
คนขับรถ และ พนักงานหญิง เดินลงจากรถ
เปนคนสุดทาย. เมื่อเทาเหยียบยางพื้นดิน เขามอง
ไปที่ ตนไมใหญ ขนาด 7 คนโอบ ซึ่งยืนตระหงาน
เพียงตนเดียว บนลานหินโลงเตียน ทางดานทิศ
ตะวันออกของหมูบาน.
ผูโดยสารเกือบทั้งหมด ตางพากันกึ่งเดินกึ่ง
วิ่ง ไปยังลานหินนั่น. ตอนนั้นฟายังไมมืดดีนัก ยัง
พอมองเห็นเหตุการณเบื้องหนาได. มีคนนอนนิ่ง
เกลื่อน เต็มลานหิน บางคนนอนนิ่ง บางคนขยับ
ตัว แขนขาไดบาง ซึ่งพอสังเกตไดในระยะไกล.
คนขับรถ และพนักงานหญิง ก็สงสัยอยูไมนอยวา
นี่มันเกิดเหตุอะไรกัน. ทั้งสองคอยๆ ขยับเทา พา
ตัวเองไปยังเหตุการณ. พอดี หนุมบันฑิต เดินมา
TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2019)

ชือเรื อง – เทพทังสาม Story of Deva

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สูด่ ิ น ชาวหินฟ้ า

สมทบ. ในมือของเขามีไฟฉาย และเปนไฟฉาย
เพียงอันเดียว ที่จะใหความสวาง ไขขอของใจ
ใหแกทุกคนได.
หนุมบัณฑิต ไดยินพนักงานหญิง เรียกชื่อ
คนขับรถวา ลุงทอม. สวนลุงทอม ก็เอยชื่อเธอวา
เชอรี่. ลุงทอมกับเชอรี่ ใหความสนใจไฟฉาย ใน
มืองของหนุมบัณฑิตมากกวาตัวเขาเสียอีก. หนุม
บัณฑิต จึงแนะนําตัวเองวา เขาชือ่ โนอา. เพียง
แคสองสามนาที พวกเขาก็เริ่มคุนเคยและสนิทกัน.
เมื่อเขาทั้งสามคน เดินไปถึงในที่เกิดเหตุ แสง
จากไฟฉายของโนอา ทําใหพวกเขาสามคน รูสึก
ตกใจกับภาพเบื้องหนา.
คนที่นอนนิ่ง แทจริงก็คือคนตายแลว สวนที่
เหลือที่พอขยับแขนขาไดบาง อีกไมนานก็คงจะมี
สภาพเปนศพในไมชา. เสียงร่ําไหของผูคน ปก
คลุมไปทั่วลานหิน. เปนอันวา คนที่เหลืออยู ก็คือ
ญาติที่เดินทางมากับรถทัวรนั่นเอง. ภายใต
สถานการณอันยากจะตัดสินได ขณะนี้ ทําให
หมูบานนี้ ไรผูนํา ไมรูวาใครเปนผูใหญบาน เขา
อาจตายแลวก็ได และถึงแมจะยังไมตาย ก็แกไข
สถานการณอะไรไมได. ลุงทอม จึงบอกใหทุกคนที่
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ยังมีชีวิตเหลืออยู กลับเขาไปในบานกอน.
พวกเขาเลือกบานหลังใหญที่สุดหลังหนึ่ง เปน
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มันสามารถบรรจุคนได
ทั้งหมด. อันที่จริง บานก็หลังใหญไมนอย แตเมือ่
เอาคนจํานวนมาก ยัดใสเขาไป ก็ทําใหดูคับแคบ
ไปถนัดตา. ลุงทอมเลือกนั่งบนมานั่งที่มุมดานหนึ่ง
ของบาน. นี่เปนการประชุมฉุกเฉิน, ดวยหนาตา
ทาทางของลุงทอม ทําใหเขากลายเปนเปนผูนํา
ชั่วคราวขึ้นมา. ไมมีใครทราบสาเหตุการตายของ
คนในหมูบาน บางศพมีบาดแผล แตบางศพไมมี
เหมือนปวยตายเอง.
ทามกลางบรรยายกาศอันหดหูและเศรา ทําให
คืนนี้ทั้งคืน กลายเปนหวงเวลาแหงสนธยา ทุกคน
หลับไมลงทั้งๆ ที่ออนเพลียจากการเดินทาง.
พนักงานสาว เชอรี่ เสนอทางออกตอที่ประชุมวา
เธออาสาจะชวยทําใหคนที่ตายแลว ฟนขึ้นมาอีก
ครั้ง และตองทําในคืนนี้. บังเกิดขอกังขาแก
ชาวบานวา เชอรี่จะทําไดอยางไร. ลุงทอม เองก็
ไมรูมากอนวา เชอรี่มีความสามารถบาๆ แบบนี้
ดวย เขาคัดคานวา มันเปนไปไมได. แตเชอรี่ก็แยง
วา ถาไมลองก็ไมรู ดีกวาจะปลอยใหคนตาย ตาย
ไปเปลาๆ และถามันไดผลขึ้นมา ประโยชนก็ตกแก
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ชาวบาน. ดวยเหตุผลขอนี้ ทําใหชาวบานทุกคน
ยอมตามที่เชอรี่เสนอ.
เชอรี่ จําเปนตองขอเลือดจากชาวบาน คนที่
เชื่อก็ยอมสละใหเลือดสวนหนึ่ง คนที่ไมเชื่อก็
ปฏิเสธ. เมื่อไดเลือดมาพอแลว เธอก็เอาดินใน
หมูบาน ผสมกับเลือด. เสร็จแลว เธอขอรองให
โนอา ชวยเธอทําการนี้ใหสําเร็จ ซึ่งโนอาก็ยินดี
และเต็มใจชวย ตามคําขอรอง.
ทุกคน พากันถือคบไฟ เดินไปที่ ลานหิน. เชอ
รี่ เลือกศพมาศพหนึ่ง เอาเลือดที่ผสมดิน กรอกใส
ปาก สักครู ศพนั้นมีอาการกระตุกเพียงครั้งเดียว
ก็แนนิ่งไป. ความลมเหลวครั้งนี้ ทําใหลุงทอมไม
พอใจ ตอวาเชอรี่เปนคนอุตริ ทําเรื่องเหลวใหล
แตเธอขอรอง ขอลองใหมอีกรอบ ครั้งนี้ มันอาจ
เกิดขอผิดพลาดขึ้น.
คราวนี้ เชอรี่ จําเปนตองใชเลือดใหม เริ่มมี
คนปฏิเสธมากขึ้น แตก็ยังมีคนเชื่อหวังวาญาติ
ของเขาอาจฟนขึ้นมาก็ได. เขาจึงสละเลือดใหแก
เชอรี่. เมื่อไดเลือดมาแลว เธอก็เอาดินในหมูบาน
วักเอาน้ําในลําธาร ผสมกับเลือด คนใหเขากัน.
เชอรี่เลือกศพที่เปนญาติของคนใหเลือด. โนอา ยัง
TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2019)

ชือเรื อง – เทพทังสาม Story of Deva

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สูด่ ิ น ชาวหินฟ้ า

เต็มใจชวยเธอ. เชอรี่กรอกเลือดที่ผสมแลว ใส
ปากของศพ สักครูเลือดก็กระฉอกมาทางปาก
ขณะเดียวกัน รางนั้นก็กระตุก แขนขางหนึ่งยกขึ้น
กวัดแกวงไปมา ทามกลางความดีใจของญาติที่ให
เลือด แตแลว เหตุการณอันนายินดี เกิดขึ้นเพียง
ไมกี่วินาที ก็หยุดลง. ศพก็ยังเปนศพเหมือนเดิม.
ความลมเหลวครั้งที่สอง, เชอรี่ ถูกกลาวหาวา
บาไปแลว พวกชาวบาน ไมนาหลงเชื่อเธอเลย.
ยิ่งลุงทอมดวยแลว เขาคิดมาตั้งแตตนแลววา มัน
เปนไปไมได แตที่เขายอมใหเชอรี่ทํา ก็เพราะเห็น
แกเธอ ซึ่งเปนพนักงานบนรถเพียงคนเดียวที่เขา
คุนเคยดวย และไมอยากขัดใจเทานั้นเอง.
บรรยากาศอันเศราอยูแลว ก็เศราหนักขึ้นไปอีก.
แตเชอรี่ยังไมยอมแพ เธอคิดวา มันตองมี
ขอผิดพลาดที่เธอขาดไป ไมไดทํา.
เชอรี่ จึงขอรองชาวบานใหเชื่อเธออีกครั้ง.
คราวนี้ ไมมีใครเชื่อเธออีกแลว เธอเริ่มหมดหวัง
เพราะเมื่อไมมีใครเชื่อ ก็จะไมมีใครสละเลือดให
เธอ. ความหวังอันริบหรี่ก็จบลง เมื่อโนอา อาสา
จะใหเลือดแกเธอ.
ณ เวลานี้ ไมมีใครสนใจเชอรี่อีกแลว แมแต
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ลุงทอม. ดังนั้น จึงมีเพียงเชอรี่กับโนอาเทานั้น ที่
รวมมือกันอยางเชื่อมั่น. เมื่อไดเลือดจากโนอาแลว
เธอก็เอาดินในหมูบาน วักเอาน้ําในลําธาร ผสม
กับเลือด แลวอุนดวยไฟ ในขณะคนใหเขากัน เชอ
รี่ก็เปาลมพนลงไปดวย ราวกับวาเธอกําลังราย
มนต. เธอมั่นใจวา นี่คือสูตรลาสุดที่เธอปรับปรุง
ใหม มันตองไดผลแนนอน. ชาวบานผูหนึ่ง เริ่ม
เห็นดวย กับพิธีกรรมนี้ จึงเดินถือคบไฟ มารวม
กิจกรรมหนนี้ดวย ทําใหพิธีคืนชีพมนุษย มีผูชวย
เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน.
คราวนี้จะพลาดอีกไมไดแลว, เชอรี่ เลือกศพที่
คิดวาเพิ่งตายใหมๆ เธอเลือกศพที่มีบาดแผล ซึ่ง
ผานการเย็บบาดแผลเรียบรอยแลว. ศพถูกกรอก
เลือดใสปาก หนนี้รอนานหนอย จนแทบจะไมเกิด
อะไรขึ้น. เชอรี่ เริ่มทอแท คิดวาผิดพลาดอีกแลว
หรือนี่ แตแลว ศพนั้น ก็มีอาการกระตุก โนอา
และชาวบานผูชวย เริ่มมีความหวัง. รางนั้น
กระตุกบอยขึ้น แขนขาขยับได เปลือกตาคอยๆ
เผยอขึ้น แตนัยนตายังคงไรแวว. โนอา เอยขึ้นวา
นี่คงไมใชซอมบี้คืนชีพ. ไมนาน รางนั้น ก็ลุกนั่ง
หันหัวไปมา ทุกคนดีใจมาก ที่ครั้งนี้ เชอรี่ทํา
สําเร็จ ชวยคืนชีพคนตายไดแลวจริงๆ.
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เสียงตะโกน ของชาวบานที่มาชวยเชอรี่ ดัง
ขึ้นดวยความดีใจ ปลุกใหทุกคนในบานหลังใหญ
ตื่นขึ้น พากันถือคบไฟ กรูกันออกมาที่ลานหิน
เพื่อมาดูวาคนที่ฟนคืนชีพ คืนชีพไดจริงหรือไม
และเปนญาติของใคร.
เมื่อทุกคนมาถึง เห็นวารางนั้น ฟนคืนชีพ
จริงๆ ตางกลาวขอบคุณเชอรี่ และขอโทษที่คิดไม
ดีกับเธอ. ลุงทอม ก็มาขอโทษดวยอีกคน. แตแลว
เหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น.
รางที่ฟนคืนชีพขึ้นมานั้น ก็คอยๆ ทรุดตัวลง
ไปนอนแนนิ่งกับพื้น เลือดไหลออกจากปาก เขา
กลายเปนศพเหมือนเดิม. ทามกลางความ
ประหลาดใจของชาวบาน. ชาวบานบางคน
กลาวหาวา เชอรี่ เปนแมมดหลอกลวง และจะรุม
เขามาทํารายเธอ แตลุงทอมและโนอากันเธอเอาไว
ใหหางจากชาวบานที่กําลังคลุมคลั่งและเสียใจ.
ทองฟาบังเกิดความปนปวน ราวกับพายุหมุน
ทองฟาที่มืดมิดกลายเปนสีแดงเพลิง มีเสียง
คํารามลั่น เปรี๊ยะประ!! บังเกิดเงากอนกลมๆ
คอยๆ รวมตัวกันเปนใบหนาอสูร มันอาปาก
ปลอยลําแสงสีแดงเพลิง พุงตรงมาที่เชอรี่. เชอรี่
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รูตัวแลววา ภัยกําลังจะมาถึง ... และมันก็ถึงเวลา
ที่เธอจะเปดเผยตัวตนที่แทจริงไดแลว เพื่อหลบ
หลีกลําแสงมรณะ.
เกิดแสงวาบที่รางของเชอรี่ กอนลําแสงจะพุง
มาถึง แสงวาบหายไปพรอมๆ กับรางของเชอรี่
กลายเปนรางของ สัตวกึ่งเทวดา ตัวเปนมนุษยหัว
เปนหนู. เธอคือ เทพธิดาหนู. สวนลุงทอม ก็
กลายรางเปน เทพแมว ทอนลางเปนมนุษย มีหัว
เปนแมว. เขาคือ เทพแหงแมว. เทพแหงแมว
ควาขอมือของเทพธิดาหนู ดึงรางใหรอดพนจาก
ลําแสงมรณะไปไดอยางหวุดหวิด.
ทามกลางความโกลาหล ทุกคนตางหาที่หลบ
กําบัง. ขณะที่ลําแสงมรณะไลลา เทพทั้งสองอยู
นั้น, โนอา ก็กลายรางเปนมนุษยแคระ ลําตัวสูง
เพียงครึ่งหนึ่งของมนุษยปกติ. โนอา เขาไปรวม
สมทบกับเชอรี่ ในรางของเทพธิดาหนู และ ลุง
ทอม ในรางของเทพแหงแมว. ผนึกกําลังกันเปน
เทพทั้งสาม.
ลําแสงมรณะ ยังคงยิงใสเทพทั้งสามอยางบา
คลั่ง. อสูรเปลงคําพูดโกรธแคน ที่เทพทั้งสาม
พยามจะชวยคืนชีพมนุษยใหได เพราะนั่นหมายถึง
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การทําลายอาณาจักรของอสูร ที่จอมอสูรควบคุม
วิญญาณของมนุษยไวเปนสมุน. การหลบหลีก
เปนไปอยางชุลมุน เห็นทีเทพทั้งสามตองผนึก
กําลังกัน เพื่อตอตานอสูร. เทพคนแคระ เทพธิดา
หนู และเทพแหงแมว ออกจากที่ซอนยืนรวมกัน.
เทพคนแคระ ยกฝามือทั้งสองขางขึ้น พรอมๆ กับ
เทพแหงแมว เปดดวงตาทั้งสองขาง ปะทะกับ
ลําแสง สวนเทพธิดาหนู ก็เปรงเสียงจี๊ดออกไป.
แตเทพทั้งสาม ไมใชคูตอสูจอมอสูร ทําใหรางของ
เขาทั้งสามกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทาง. แต
เพราะพวกเขาอยูในรางเทพ จึงไมไดรับอันตราย
มากนัก. อสูรเกิดความคึกคะนองหนักขึ้น ที่รูวา
ตนไดเปรียบ จึงรุกหนักขึ้น พนไฟเผาทําลายทั้ง
หมูบาน. คนที่เหลือตางหนีเอาตัวรอด วิ่งลงไปใน
ลําธาร เพื่อหลบความรอนจากเพลิงไฟเผา.
เทพคนแคระ คิดไดวา การสูกับอสูรดวยการ
ใชวิธีรุนแรงตอบโต คงไมไดผล. เขาจึงออกจากที่
ซอน กลาวขอโทษอสูรแทนเพื่อนๆ ที่ทําใหอสูรไม
พอใจ. เขาขอแลกชีวิตแทนเทพทั้งสอง ขอให
ทําลายชีวิตของเขาเพียงผูเดียว เพื่อแลกกับการ
หยุดทําลายทุกๆ สิ่ง. เทพแหงแมว และเทพธิดา
หนู เห็นวาเทพคนแคระทําในสิ่งที่ถูกตอง จึงแสดง
ตนรวมเปนรวมตาย และกลาวกับอสูรวา เขาผนึก
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รวมกันเปนหนึ่งเดียว เมื่อจะตายก็ขอตายดวยกัน.
เทพทั้งสาม ยืนสงบนิ่ง หลับตา ยอมรับ ความ
ตายที่จอมอสูรจะหยิบยื่นให. ความโกรธของอสูร
พุงสูจุดสูงสุด ทําใหรางของอสูรคอยๆ หอเหี่ยว
จางหายไป.
เวลาใกลรุง บังเกิดแสงสีขาวจากทิศ
ตะวันออก แตแสงนั้น กอตัวเปนโครงรางของจอม
เทพ. เทพทั้งสาม จึงแสดงความคารวะตอจอม
เทพ. จอมเทพ กลาวกับเทพทั้งสามวา
จอมเทพ – “ทานทั้งสาม ไมใชคูตอสูกับอสูร
แตพวกทานก็ใชสติปญญา สยบจอมอสูรนั่นได
ถือไดวา พวกทานไดทําคุณถายโทษ”
เทพทั้งสาม รูสึกแปลกใจ เพราะเหตุใดจอม
เทพ จึงพูดเชนนั้น.
จอมเทพ – “พวกทานทั้งสาม ไดละเมิดกฏ
ของสวรรค และกฏของนรก ไปพรอมๆ กัน. กฏ
ของสวรรค ขาอภัยใหได แตจอมอสูรนั่น ตรงกัน
ขามกับขา”
เทพแหงแมว – “แตเหตุใด อสูรจึงพายแพแก
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เรา?”
จอมเทพ – “ธรรมชาติของอสูร เกลียดความ
เสียสละ ความดีเปนที่สุด นั่นแหละคือจุดตายของ
พวกอสูรละ”
เทพคนแคระ – “แลวที่ทานกลาววา พวกขา
ทั้งสามไปละเมิดกฎของสวรรคนั้นละ”
จอมเทพ – “เทพธิดาหนู เจาจงฟง เจาใช
หรือไม ที่แอบโขมยเอาสูตรลับของขา ไปชวยฟน
คืนชีพใหมนุษย" เทพธิดาหนู แสดงอาการสํานึก
ผิด "แลวเจาทั้งสาม ก็สมคบกัน เอาสูตรลับของ
ขาไปใช อยางผิดๆ. นี่แหละที่ขากลาววา พวกเจา
ทั้งสามละเมิดกฎของสวรรค”
เทพคนแคระ – “แลวพวกขาไปละเมิดกฏของ
นรก นั้นอยางไร?”
จอมเทพ – “ยังจะใหขาตอบคําถามเจาอีกรึ?
หมูบานวอดวายไปทั้งหมูบาน นั่นแหละคือผลของ
การละเมิดกฎของนรก”
เทพทั้งสาม – “พวกขาผิดไปแลว โปรดอภัย”
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จอมเทพ – “แตพวกทาน ก็ยุติความยุงเหยิง
นี้ได ขาใหอภัยแกพวกเจา ... ไหนๆ พวกทาน ก็รู
สูตรของขาแลว ไมใชความลับอีกตอไป. ทานทั้ง
สาม จงฟง พวกเจาทั้งสาม จะตองรวมมือกัน จะ
ขาดผูใดผูหนึ่งไปไมได. และขาจะมอบสิ่งนี้ใหแก
พวกเจา เพื่อทําในสิ่งที่ถูกตอง”
จอมเทพ ยื่นถุงใบหนึ่งใหแก เทพคนแคระ –
“ใหทานเปนผูเก็บรักษาสิ่งนี้ไว ในนั้น คือผงดิน
อมตะ”
เทพแหงแมว – “แลวขาทําหนาที่อะไร?”
จอมเทพ – “ทานเปนถึงเทพแหงแมว มี
สายตากวางไกล ไมมีสถานที่ใด ที่ทานจะมองไม
เห็น ดังนั้น ขาจึงใหทานเปนผูคนหามนุษยที่
สมควรจะชวยเขา ใหมีชีวิตอมตะ”
เทพธิดาหนู – “แลวขาละ?”
จอมเทพ – “สวนเจา เจากี้เจาการไมหยุด
หยอน ขาก็จะใหเจานั่นแหละ เปนผูผสมผงดิน
อมตะ ปรุงเปนยาเพื่อทําใหคนมีชีวิตอมตะ ... แต
เจาตองเชือ่ ฟง เทพคนแคระ อยาทําอะไรตามใจ
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ถาไมเชนนั้น ขาจะลงโทษเจา”
เทพคนแคระ – “ทานจอมเทพ ใหผงดินนี้แก
พวกขา เพื่อชุบชีวิตมนุษยขึ้นมาใหมได ไมเปน
การละเมิดกฏสวรรค และกฏของนรกหรอกรึ? นั่น
เทากับวา ชวยคนเลว ไมตองตกนรก
ขณะเดียวกัน ทําใหคนดี เสียโอกาส จะไปใชชีวิต
ใหมบนสวรรค ซึ่งขัดแยงกับ กฎแหงกรรม”
จอมเทพ – “ฮา ฮา ฮา เจาฉลาด ถามไดดี
สมกับที่ขาไวใจ. เจาเปนบัณฑิต มีปญญา ตัดสิน
ไดวา สมควรจะชวยเหลือมนุษยผูใด. พวกมนุษย
นะ ไมใชวา จะชวยไดหมดทุกคนหรอกนะ ตอง
เปนไปตามกฏแหงกรรม อยางที่เจาวามานั่น
แหละ”
เทพคนแคระ – “ขาขอถามทาน อีกขอ ... ผง
ดินนี่ จะชวยชุบชีวิตมนุษย ใหเปนอมตะ ไมตาย
อีกตอไป. ถาอยางนั้น จะไมผิดตอนรกดอกหรือ
ทานจอมเทพ ถามนุษยผูนั้น มีชีวิตอมตะ ภายใต
ความชั่วราย”
จอมเทพ – “เจาตองเขาใจกอนวา ความเปน
อมตะ ไมไดเริ่มตนที่การมีชีวิต แตหมายถึง หลัง
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การตายไปแลว มนุษยผูไดอมตะ จะไมมาเกิดบน
โลกมนุษยอีกตอไป แมในแดนสวรรค หรือในนรก
ขุมใดๆ เขาก็จะไมมาอุบัติ นั่นแหละ คือ ชีวิต
อมตะ”
เทพธิดาหนู – “ขาแตจอมเทพ ขาอดสงสาร
มนุษยพวกนั้นไมได ขาจําเปนตองชวยพวกเขา”
จอมเทพ – “เทพธิดาหนู! ที่เจาพยายามจะ
ชวยคืนชีพใหกับคนที่ตายแลว นับเปนความ
เมตตาที่นาสรรเสริญ แตมันไรเหตุผลสิ้นดี. เจา
ขโมยสูตรอมตะของขามาได แตเพราะเจาไมเขาใจ
และทําสิ่งที่ผิดกฏธรรมชาติ เทากับวา เจาไดขาม
เขต เขาไปกอกวนพวกอสูร. มินาละ ความพินาศ
วุนวายจึงไดบังเกิดขึ้น จนสรางความเดือดรอน
มาถึงขา”
เทพแหงแมว – “ขาก็อีกคน ยังไมเขาใจ กับ
ความเปนอมตะ ของทานจอมเทพ”
จอมเทพ – “เจาทั้งสาม ฟงขาใหดี ... โลก
มนุษย สวรรค และนรก อุบัติขึ้น ภายใตจักรวาล
อันกวางใหญ ไรขอบเขต และจะไมมีสิ่งใด หรือ
อํานาจใด ทําลายไดเลย. สวนมนุษย เทพ หรือ
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สัตวนรก ยอมอาศัยโลกทั้งสาม เปนสถานที่เกิด
แก ตาย อยางตอเนื่องเปนนิรันดร. นี่คือกฏ
ธรรมชาติ แมแตขาเอง ก็ไมไดรับการยกเวน”
เทพคนแคระ – “ถาเชนนั้น ผงดินอมตะนี่ จะ
มีประโยชนอะไรละ?”
จอมเทพ – “นี่พวกเจา ไมรูรึวา ดินที่พวก
ทานใชเปนสวนผสมนั่น ทั้งสกปรกและไรชีวิต.
เมื่อพวกทานทั้งสาม พบมนุษยที่สมควรจะชวย
เจาจงผสมผงดินอมตะนี้ ตามวิธีที่เทพธิดาหนูทํา
นั่นแหละ ใหเขาดื่มกิน”
เทพธิดาหนู – “จากนั้น เขาจะมีชีวิตเปน
อมตะ ไมตายอยางนั้นรึ?”
จอมเทพ – “เจาฟงขากอน ไมใชเขาจะไมตาย
แตขาหมายถึง หลังจากที่เขาตายไปแลวนั่นแหละ
เขาจะไมอุบัติเกิดอีก ในภพใดๆ ไมวาจะบนโลก
มนุษย สวรรค หรือ นรก. เจาเขาใจรึยัง?”
เทพคนแคระ (ยิ้มรา เหมือนพบคําตอบ
สุดทาย) – “ขาแตจอมเทพ ขาเขาใจถองแทแลว
เมื่อไมเกิด ก็ไมตองแก และไมตองตาย”
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จอมเทพ (ยิ้มพอใจ) – “นั่นแหละ ชีวิตอมตะ
ละ ... เมื่อพวกเจาเขาใจทุกอยาง ขาไปละ”
...
องก 3
แสงแรกแหงรุงอรุณ ขับไลหมอกไอน้ํา ความ
อึมครึมของทองฟาออกไป ... เพียงไมกี่อึดใจ
หมูบานที่เหมือนถูกมนตอาถรรพสะกด ก็กลับฟน
คืนสูความสงบ. ทองฟาสดใสดวยแสงแหงทิวา
กาล ตนไมใหญ ยังยืนตระหงานอยางสงบ บน
ลานหินหนาหมูบาน. ไมมีศพคนตาย. มีแตบานดิน
ที่วางเปลา เจาของบานดินเหลานั้น ก็คือผูที่
เดินทางมากับรถทัวร ซึ่งตางพากันเดินไปชุมนุม
กันที่ใตตนไมใหญ. ปลอยให ลุงทอม พนักงาน
สาวเชอรี่ และบัณฑิตหนุม โนอา ยืนคุยกันตาม
ลําพัง.
เชอรี่ (มองไปที่ถุงสีดํา ที่อยูในมือของโนอา
หันไปพูดกับ ลุงทอม) – “ลุงทอม ไมอยากรูหรอก
รึวา ผงดินอมตะ มันเปนยังไง?”
ลุงทอม เห็นดวย. เมื่อคนทั้งสองอยากรู โน
อา จึงเปดปากถุงออก.
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เชอรี่ – “ไมเห็นมีอะไรเลย ถุงเปลาๆ”
โนอา – “โธ! บนสวรรค มีแผนดินซะที่ไหนกัน

เลา”

ลุงทอม กับ เชอรี่ สบตากัน แตก็เขาใจในสิ่งที่
เห็น.
จบ.

แรงบันดาลใจทีคิดเรืองนี:

ชีวิตมนุษย ประกอบดวย
ธาตุดิน น้าํ ไฟ ลม. ชีวิตอมตะ
มีความเปนไปได ภายใต
กฏอสังขตธรรม คือ ไมปรากฏ
การเกิด ไมปรากฏการเสื่อม
และไมปรากฏภาวะอื่นๆ
เรื่องนี้ ความจริง ไดจากแง
คิดของหลักธรรมชาติ ตามหลัก
พุทธศาสนา นั่นเอง.
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