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อารัมภบทจากดังตฤณ

‘จิตจักรพรรดิ’ เป็ นผลงานแนวนวนิยายล�ำดับที่ ๔ ของ

‘จิตจักรพรรดิ’
เล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอา
ความสามารถพิเศษทางจิตของตนไปช่วยเหลือคนอื่น เล่า
เรื่องมาเฟียพลังจิตที่ท�ำตัวเหมือนเทวดามาปกครองมนุษย์
เล่าเรื่องความรักแสนอ่อนหวานล�้ำลึกแบบที่ไม่เหมือนใคร
เล่าเรื่องอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ตลอด
จนเล่าเรื่องจิตของคนที่สมควรได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ฟังดูทั้งหมดนั้นเหมือนเรื่องแต่งชวนฝัน ซึ่งนวนิยาย
ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
ถ้าคุณคาดหวังจินตนาการที่
ผาดโผนเร้าใจ และมีตอนจบที่คาดไม่ถึง ก็เชื่อได้ว่าไม่น่า
จะผิดหวังกับ ‘จิตจักรพรรดิ’ นี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความ
คาดหวังของผมเอง ที่อยากให้ทุกท่านอ่านจบแล้ว ได้เกิด
แรงบั น ดาลใจนึ ก อยากอยู ่ บ นเส้ น ทางสร้ า งความสุ ข ให้
ตนเองและมอบความสุขให้คนอื่น เห็นว่าโลกน่าอยู่ขึ้นกว่า
เดิมได้จริง ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่อย่างใดครับ

คุณดังตฤณ จัดพิมพ์แบบแยกเล่มครัง้ แรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ยังคงเป็ นเรื่องที่ถูกถามหาอยู่ในอินเตอร์เน็ตไม่ขาดสาย

ในการจัดพิมพ์ครัง้ แรก ผู้อ่านส่วนหนึ่งเต็มอิ่มกับเรื่องที่

จบลงโดยบริบูรณ์แล้วอย่างสวยงาม กล่าวคือ ผู้ประพันธ์แก้ปม
ที่ผูกไว้ทงั ้ หมดครบทุกประเด็นไม่ขาดตก

แต่ความรู้สึกของผู้

อ่านอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ายังไม่ใช่ ซึ่งก็คงเพราะอยากรู้ว่า ‘จะเกิด
อะไรขึ้นอีก’

ประมาณว่าเรื่องจบแต่อารมณ์ไม่จบ

ผู้อ่านส่วน

นี้ จ�ำนวนไม่น้อยเลยที่เรียกร้องจะให้คุณดังตฤณเขียนภาคต่อ

ออกมาให้จงได้ ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณดังตฤณมาพบกับค�ำเรียกร้อง
ดังกล่าวที่ครึ่งทาง โดยเขียนส่วนเสริมออกมาให้เห็นภาพว่า ‘จบ

เรื่องเก่า’ แล้วจะ ‘เกิดเรื่องใหม่’ อย่างไรต่อ และในการจัดพิมพ์
เพื่อรวมเป็ นเล่มเดียวครัง้ นี้ เราได้มอบให้เป็ นอภินันทนาการต่อ
ท้ายเนื้อหาเดิมไว้แล้ว
ส�ำหรับเรา

‘นวนิยายที่น่าติดใจ’

ต้องท�ำให้คนอ่านเกิด

ความสนุกสนานและได้คิด ‘นวนิยายที่น่าติดตาม’ ต้องท�ำให้คน
อ่านอยากรู้ตอนจบ ส่วน ‘นวนิยายที่น่าอ่านซ�้ำ’ ต้องท�ำให้คน

อ่านไม่อิ่มไม่เบื่อ และพบว่าเก็บตกบางสิ่งเพิ่มได้ หรือสะดุดใจ
กับหลายประโยคมากขึ้นในแต่ละรอบที่กลับมาอ่านอีก
‘จิตจักรพรรดิ’

เป็ นนวนิยายของคุณดังตฤณอีกเรื่องที่

ส�ำนักพิมพ์ฮาวฟาร์หวังจะให้น่าติดใจตัง้ แต่บทแรก

น่าติดตาม

ตัง้ แต่บทที่สอง และน่าอ่านซ�้ำหลังจากจบบทสุดท้ายในไม่ช้า
ส�ำนั กพิมพ์ฮาวฟาร์

ด
มิถุนายน ๕๕

บทที่ ๑
๕ โมงเย็น

แทนการใช้จิตสัมผัสประกอบพลังค�ำเพื่อเปลี่ยนชีวิตลูกค้าดังเคย

มะแมก�ำลังจะต้องใช้สมองประกอบค�ำชีแ
้ จง

เพื่อเปลี่ยนใจคอลัมนิสต์

คนหนึ่งที่เพิ่งเขียนด่าหล่อนลงนิตยสาร ‘มีเธอ’ มาไม่นาน
มะแมรับนัดสัมภาษณ์เฉพาะในช่วงหลังเลิกงาน

เพราะคิว

ลูกค้ายาวเหยียดไม่เอื้อให้ใช้เวลาช่วงอื่นของวัน แต่ข้อเสียของการให้
สัมภาษณ์หลังเลิกงานคือหล่อนจะอ่อนล้า หรือหน้ าตาไม่สดชื่นไปบ้าง

ด้วยเหตุนัน
้ มะแมจึงก�ำหนดเวลานัดเป็ น ๑๗:๑๕ เพื่อให้ตนเอง

มีเวลาหายใจหายคอ หล่อนพักดื่มน�้ ำและมานัง่ หลับตา พักเท้า พักมือ
พักหน้ า ลากลมหายใจยาว ช้า แล้วผ่อนออกสู่การพักลมนาน กับทัง้ มี
ความสม�่ำเสมอ

โปร่ง สว่างสบาย

ขจัดคลื่นรบกวนในหัวออกจนเหลือแต่จิตใจที่ปลอด

เพียงด้วยช่วงเวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพสัน
้ ๆ พลังความสดชื่น

ก็ถูกเรียกกลับคืนมา เกือบเท่ากับคนทัว
่ ไปพักผ่อนนอนหลับมาทัง้ คืนที
เดียว

บรรยากาศในที่ท�ำงานของมะแมสมกับความเป็ นมืออาชีพ หล่อน

อายุยังน้ อย

จึงใช้ชุดสูทกระโปรงสีขาวในเวลาท�ำงาน

เพื่อให้ดูเป็ น

ผู้ใหญ่ ส่วนสถานที่เป็ นโฮมออฟฟิ ศหนึ่งคูหา ใกล้ทางด่วนย่านชานเมือง
ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย ให้อารมณ์แบบสถานที่พักผ่อน
สวยๆ มากกว่าจะเป็ นที่ท�ำงานเคร่งขรึมที่เต็มไปด้วยกองแฟ้ มเอกสาร

ตัง้ เกะกะรกตา

หล่อนจ้างเด็กไว้คนหนึ่งในราคาแพง

เพื่อจะมีลูกมือซื่อๆไว้ใช้

งานได้ทุกอย่าง ตัง้ แต่ท�ำความสะอาด รับโทรศัพท์นัดหมาย ต้อนรับ
ลูกค้า จัดคิวหน้ าห้อง ท�ำสถานที่ให้เป็ นออฟฟิ ศเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้อง
มีใครมากไปกว่านี้

พอดีกับที่ท�ำสมาธิเต็มอิ่ม เด็กลูกจ้างซึ่งก�ำลังท�ำหน้ าที่เลขาหน้ า

ห้องในยามนัน
้

ก็ส่งสัญญาณอินเตอร์คอมเป็ นการเตือนว่าถึงเวลานัด
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มะแมเปิ ดเปลือกตาขึ้น และกดปุ่มส่งสัญญาณตอบว่าพร้อมแล้ว จาก
นัน
้ เพียงอึดใจ

หญิงวัยเกินสี่สิบในชุดกางเกงยาวก็เดินเข้ามา

ชายร่างอ้วนกลมแบกกล้องใหญ่กับขาตัง้ มาด้วยครบเซ็ต

พร้อม

สัมภาษณ์
ท�ำงาน

ถ้าเป็ นชุดรับแขกจะดูสบายและถ่ายได้หลายมุมกว่าโต๊ะ

ทัง้ สองพากันย้ายมานัง่ โซฟา และหลังจากเด็กลูกจ้างตามเอาน�้ ำ

มะแมเป็ นฝ่ ายพนมมือไหว้ทักอย่างอ่อนโยน
“สวัสดีค่ะ พี่ชลิกาใช่ไหมคะ?”
ชลิกาเป็ นผู้หญิงตาขวาง

มะแมเลื อ กจุ ด ดั ง กล่ า วเพราะเห็ น ว่ า ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยรู ป ระหว่ า ง

คล้ายพร้อมจะโกรธโลกอยู่ตลอดเวลา

สองแก้วเข้ามาให้แขกเสร็จ

ชลิกาก็เกริ่นพลางเปิ ดเครื่องบันทึกเสียง

กับเตรียมกระดาษปากกาส� ำหรับโน้ตข้อความส�ำคัญสัน
้ เพื่อจะใช้เป็ น

ใครเห็นก็น่าจะสัมผัสได้ง่ายๆว่าหล่อนเป็ นพวกหมกมุ่นครุ่นคิดยุ่งเหยิง

ประเด็นเรียบเรียงบทสัมภาษณ์

กว่านัน
้ หล่อนรู้สึกถึงกระแสชีวิตทึบๆ ร้อนๆ แรงๆ ของชลิกา กับทัง้

มะแมบ้าง”

และด้วยความช�ำนาญในอาชีพของมะแม

ก็ช่วยให้สัมผัสได้ลึก

แปลได้ถูกว่าฝ่ ายนัน
้ เริ่มต้นจากก�ำเนิดที่ยากล�ำบาก
แถมโตขึ้นต้องแบกภาระอย่างไม่เป็ นธรรม
ให้มอง

ขาดความอบอุ่น

จึงรู้สึกว่าโลกมีแต่แง่ร้าย

ในแวบแรกนัน
่ เอง มะแมได้ข้อสรุปรวบยอดเกี่ยวกับตัวตนของ

ชลิกา ฝ่ ายนัน
้ อัดแน่นไปด้วยความคับแค้น และถูกบีบให้เชี่ยวชาญใน
การจับผิดคนอื่น หลงลืมข้อดีของใครๆได้ง่าย บางทีรุกรานคู่สนทนา

โดยไม่ทันตัง้ ใจ และว่างๆก็นัง่ เป็ นทุกข์ได้ด้วยไฟริษยาที่จุดเอง ร้อน
เอง แค่เข้าใกล้ก็น่าร�ำคาญแล้ว

แต่เมื่อต้องโอภาปราศรัย ชลิกาก็ยม
ิ้ แย้มรับไหว้ พูดจาอ่อนหวาน

ได้แบบไม่ฝืน

“สวัสดีค่ะน้ องมะแม

เล็กๆของเรา”

พี่ปุ๋ยขอบคุณนะคะที่สละเวลาให้นิตยสาร

ชลิกาใช้สรรพนามแทนตนด้วยชื่อเล่นเป็ นการขอผูกสนิท มะแม

ยิม
้ ตอบนิดๆ

พินิจกิริยาตีสนิทของฝ่ ายนัน
้ อย่างเห็นทะลุ

คนพวกนี้

เขียนเก่ง ด้วยความที่สงั ่ สมส�ำนวนจิกกัดแสบๆคันๆมานานนับสิบปี จน

คิดค�ำพิสดารขนาดให้คนจ�ำขีป
้ ากไปใช้ ขณะเดียวกันก็หวานเป็ น ให้ตบ
หัวแล้วลูบหลัง หรือลูบหลังแล้วค่อยตบหัว อย่างไรก็คล่องหมด

“ต้องขอบคุณนิตยสารดีๆของพี่ปุ๋ยที่ให้เกียรติมะแมมากกว่าค่ะ”

ปฏิสันถารตอบแล้วก็ผายมือไปทางชุดโซฟารับแขก “นัง่ ตรงโน้ นกันนะ
คะ”

8

“วันนี้เราจะคุยกันสบายๆนะคะ

อาจเข้าเรื่องส่วนตัวของน้ อง

“ยินดีค่ะ”

แรก

ช่างกล้องเริ่มจัดอุปกรณ์ กางขาตัง้ พร้อมกันนัน
้ ชลิกาก็ยิงค�ำถาม
“ชื่อมะแม แปลว่าเกิดปี มะแมสิคะ?”
“เปล่าค่ะ”

“เอ๊ะ! แล้วท�ำไมได้ช่ อ
ื นี้?”

“เป็ นความฝั งใจเศร้าๆของคุณพ่อคุณแม่น่ะค่ะ ในปี ๒๕๒๒ พวก

ท่านมีลูกคนแรก และตัง้ ชื่อตามปี นักษัตรว่า ‘มะแม’ แต่เธออายุสน
ั ้ อยู่
แค่ไม่ถึง ๗ ปี ก็จากไป”

ชลิกาเบิกตากว้าง

“อย่างนัน
้ หรือคะ พวกท่านมีลูกคนเดียว?”
“ค่ะ!

ด้วยกันอีก

ปี ต่อมาหลังจากหายโศกเศร้าแล้ว

พวกท่านก็อยากมีลูก

พอลูกออกมาสมใจและเห็นว่าหน้ าตาคล้ายคนก่อนตัง้ แต่

วันคลอด แถมรู้สึกพิศวาสไม่ต่างกัน เลยตัดสินใจตัง้ ชื่อเดิมเอาไว้เป็ น
อนุสรณ์ โดยเชื่อว่าลูกสาวคนเดิมกลับมาเกิดใหม่ เพื่อไม่ให้ต้องคิดถึง
อีกต่อไป”

“อือม์...” ชลิกาครางอย่างสนใจ “แล้วน้ องมะแมเชื่อ หรือระลึก

ได้ว่าเป็ นลูกสาวคนเดิมของพวกท่านบ้างไหม?”
“มะแมว่าไม่ใช่นะคะ”

ชลิกาพยักหน้ ารับทราบ ก้มลงจดยิกก่อนเงยหน้ าแย็บหยัง่ เชิง
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“อาชีพของน้ องมะแมนับว่าลึกลับได้ไหม?”

“หลายคนคงมองว่าอย่างนัน
้ มัง้ คะ แต่มะแมพูดในสิ่งที่ลูกค้ารู้อยู่

แล้วว่าจริงหรือไม่จริง อาชีพของมะแมจึงเปิ ดเผย พิสูจน์ได้ง่ายเฉพาะ
ตัวคนฟั ง”

คุ้นกับกระบวนการทัง้ หมดดี เดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จหล่อนจะต้องท�ำท่า
ยืนหรือท่าเดินเก๋ๆอีก ซึ่งเป็ นช่วงที่มะแมรู้สึกประหลาด คล้ายต้องจ�ำใจ

แกล้งทุกที

“ก็เช่นที่พป
ี่ ุ๋ยทราบมาจากหลายทาง

สัมผัสทางใจนิดหน่อยตามอาชีพเท่านัน
้

ลูกค้าน้ องมะแมต้องถาม

บ่อยๆว่า ‘รู้ได้ยังไง?’ ซึ่งแปลว่าพวกเขาฉงนสนเท่ห์ อดสงสัยไม่ได้ว่า
น้ องมะแมใช้วิธีไหนในการรู้สิ่งที่คนทัว
่ ไปไม่รู้”

“ถ้ามองแง่นัน
้ ก็เรียกว่าเป็ นความสามารถพิเศษดีกว่าค่ะ ความ

สามารถพิเศษที่จะสนใจสังเกตความจริง
บิดเบือนความจริง”

ต่างจากคนทัว
่ ไปที่จ้องจะ

“แปลว่าคนทัว
่ ไปมองไม่เห็นความจริงกันเลยหรือคะ?”

“จากการสังเกต มะแมพบว่า คนทั่วไปพยายามเพ่งเล็ง แต่ไม่

ได้เข้าใจวิธีมองให้เห็น”

“แหม! ใช้กระดาษจดค�ำสัมภาษณ์น้องมะแมไม่ได้เลยนะคะนี่”
“ท�ำไมคะ?”
“พี่จดๆอยู่

แควกแน่ะค่ะ!”

เจอค�ำคมของน้ องมะแมทีเดียวกระดาษเกือบขาด

“มะแมก็ไม่ถือว่าตัวเองเป็ นนักพลังจ่งพลังจิตอะไรนะคะ

แค่มี

เมื่อเป็ นมืออาชีพในด้านไหน

คนเราก็มีสัมผัสพิเศษทางนัน
้ กันทุกคนอยู่แล้ว”
แม้ค�ำพูดจะออกมาจากใจจริง

แต่ชลิกาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่านัน
่

เป็ นการดัดจริตถ่อมตัว เพียงแต่เนียนได้แบบไม่น่าหมัน
่ ไส้ และความ
รู้สึกนัน
้ ก็ขับให้ชลิกาโพล่งค�ำถามที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน

“น้ องมะแมคิดจะเอาดีทางดาราบ้างหรือเปล่าคะ?”

“ไม่หรอกค่ะ” หญิงสาวตอบทันที ฟั งรื่นไหลต่อเนื่อง “มะแม

แสดงเป็ นแต่ตัวเองได้บทเดียว”

“แล้ว ‘ตัวเอง’ แบบของมะแมนี่ พูดให้สน
ั ้ ที่สุดคือ...?”
“แกล้งแสดงให้ดูดีไม่เป็ น!”

ค�ำพูดราบเรียบสม�่ำเสมอของสาวนัยน์ตาคม มีผลให้ชลิกาชะงัก

และยิม
้ เจื่อนลง

“หมายความว่าน้ องมะแมพอใจกับอาชีพของตัวเอง และรู้สึกเป็ น

สองหญิ ง ต่ า งวั ย หั ว เราะพร้ อ มกั น ในบรรยากาศเป็ นกั น เองกว่ า

ตัวของตัวเองที่สุดแล้วใช่ไหมคะ?”

“บอกตรงๆ มาอยู่ใกล้น้องมะแมแล้วพี่ปุ๋ยรู้สึกแปลกๆ”

นี้ ก็เพราะรู้ว่าหน้ าที่หลักในอาชีพคือให้ค�ำแนะน� ำ ช่วยลูกค้าแต่ละคน

“คือ... น้ องมะแมออกจะน่ารักไม่เหมือนพวกเล่นพลังจิต เอ...

มะแมยังตอบตัวเองไม่ได้ว่านี่ใช่แล้วหรือยัง อาชีพของมะแมก็ล้มเหลว

“ยังไงคะ?”

แต่ดูอีกทีก็นิ่งๆ ชวนให้ขนลุกเหมือนกันนะ เหมือนนางเอกหนังที่ท�ำให้
เราแอบหนาวสันหลังได้”

มะแมหัวเราะอารมณ์ดีกับค�ำชมที่ฟังยากว่าจะเอาไงแน่

ว่าน่ารักก็เหมือนน่ารักแบบยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดชอบกล

จะบอก

แต่หล่อนไม่

ถือสานัก เพราะตระหนักว่าก�ำลังนัง่ อยู่กับคอลัมนิสต์ที่มีปากเป็ นใบมีด
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ระหว่างการสนทนา ตากล้องก็ลน
ั ่ ชัตเตอร์ถ่ายรูปไปด้วย มะแม

“งัน
้ เรียกว่าน้ องมะแมใช้ความสามารถที่ลึกลับได้หรือเปล่า?”
“วัดความลึกลับจากอะไรคะ?”

เดิม

บาดหู

“ค่ะ!

มะแมจบตรีจิตวิทยาการปรึกษา

และที่เลือกเรียนสาขา

ให้ทราบว่าควรท�ำอะไร ตอนไหน อย่างไร จึงเหมาะกับตัวเองที่สุด ถ้า
ตัง้ แต่ก่อนเริ่ม”

“ตกลงอาชีพของน้ องมะแมคืออะไรกันแน่คะ?”

“นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาปั ญหาชีวิต หรือจะเรียกอะไรก็คงสุดแล้ว

แต่ใครมองค่ะ”

“ว่ากันว่าถ้าใครเลือกอาชีพอย่างรู้จักตัวเอง

รู้ว่าตัวเองรักจะท�ำ
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อะไร

คนๆนัน
้ ต้องอยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นสักอย่างด้วยน�้ ำมือของ

ตนเอง
คะ?”

แล้วน้ องมะแมอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นจากอาชีพของตัวเองบ้าง

เป็ นวาระแรกที่นักจิตวิทยาสาวใช้เวลาคิดเล็กน้ อยก่อนตอบ

“มะแมเคยถามตัวเองว่า ถ้า ‘ทุกคน’ ในโลกนี้ทําสิ่งที่เหมาะกับ

ตัวเอง หรือทําในสิ่งที่ควรจะทํา แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? สิ่งที่มะแมท�ำอยู่

พลังจิตอะไรท�ำนองนี้หรือเปล่า ถึงไม่ยอมรับกับทุกคนว่าเป็ นหมอดู”
“เปล่าค่ะ”

มะแมยังคงยิม
้ ละไมให้กับคําถามจีจ
้ ุด

มองแล้วให้ค�ำนิ ยามว่าเราเป็ นอะไร

“คนอื่นจะ

ไม่มีผลกับเราในทางปฏิบัติ

แต่ถ้าเรานิ ยามตัวเองผิด จะมีผลกับวิธีปฏิบัติหน้ าที่ไปเรื่อยๆ”
“วิธีปฏิบัติหน้ าที่ของน้ องมะแม ต่างจากหมอดูยังไงคะ?”

“มะแมบอกตัวเองด้วยวิธีประกาศให้คนทัว
่ ไปรับรู้ว่ามะแมเป็ นที่

ส่วนหนึ่งเกิดจากการอยากดูค�ำตอบของจริง เมื่อมะแมช่วย

ปรึกษา ฉะนัน
้ ใจมะแมก็เล็งไปที่การให้ค�ำปรึกษา ไม่ว่าจะต้องใช้ความ

ท�ำ ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีข้ น
ึ แต่ยังช่วยให้คนรอบตัวมี

อิสระ เป็ นแนวทางเฉพาะตัว แล้วก็ไม่ต้องให้ยาคนไข้อยู่แล้ว รูปแบบ

ทุกวันนี้

ให้หลายคนท�ำในสิ่งที่พวกเขาควรท�ำ

ไม่ใช่ท�ำในสิ่งที่กิเลสครอบง�ำให้

ความสุขกว่าเดิมจริงๆ”

“ไม่ใช่หมอดู?”

“หมอดูเน้ นค�ำพยากรณ์ มะแมเน้ นค�ำแนะน� ำ ภาพรวมเป็ นคนละ
“แต่จุดแจ้งเกิดของน้ องมะแมก็มาจากการพยากรณ์นี่คะ ท�ำนาย

เหตุการณ์ระดับประเทศ เลยดังระดับประเทศ ใครๆก็จ�ำว่าน้ องมะแม
“อย่างที่มะแมประกาศกับทุกคนแต่วันแรกจนถึงวันนี้

ว่าการ

เห็นครัง้ นัน
้ ไม่ใช่ญาณหยัง่ รู้ แต่เป็ นฝั นสังหรณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ให้
ท�ำใหม่มะแมก็ท�ำไม่ได้”

ชลิกาท�ำเป็ นหัวเราะแบบแกล้งงง

“เวลาลูกค้าชวนกันมาหาน้ องมะแม เขาบอกว่ามาหาหมอดู หรือ

ว่ามาหาที่ปรึกษาปั ญหาชีวิตคะ?”
“หมอดูค่ะ!”

ปกติ

“นัน
่ ไง!”

ชลิกาเผลอโพล่งดังๆอย่างได้ที

ก่อนลดเสียงลงเป็ น

“แล้วน้ องมะแมจะปฏิเสธฐานะอาชีพของตัวเองได้ยังไง

พูดก็

พูดเถอะนะคะ ในไทยเราติดปากกับค�ำนี้แหละ หมอดู! ถามตรงๆว่า
น้ องมะแมอยากสร้างหมวดหมู่อาชีพใหม่เป็ นที่ปรึกษาพลังจิต หรือนัก
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เป็ นงาน

จึงไม่เคร่งครัด ไม่ต้องซ�้ำกับใคร ถึงแม้จะต้องใช้สัมผัสพิเศษก็ตาม!”

แต่แววตาส่อแววจับผิดเต็มที่

อย่างไรหล่อนก็เห็นมะแมเป็ นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่หาทางสร้างจุดขาย

“ค่ะ!”

เป็ นหมอดูแม่นๆกันทัง้ นัน
้ ”

งานนักจิตวิทยาในเมืองไทยเป็ นของใหม่

ชลิกานิ่งฟั งในท่ารักษามารยาท

“ฟั งดูดีจังค่ะ สรุปคือน้ องมะแมเป็ นนักจิตวิทยาที่ปรึกษา?”

เรื่อง”

สามารถด้านไหน

แปลกใหม่ให้ตัวเองเท่านัน
้

“งัน
้ คงต้องให้น้องมะแมลําดับความเป็ นมาของตัวเองนะคะ เพื่อ

ให้คนที่ยังไม่รู้จักได้ทราบว่ากําลังทําอะไรอยู่

เราเป็ นนักวิทยาศาสตร์

เชิงจิตวิทยา ปนกับนักพลังจิตเชิงทํานายทายทัก หรือผสมกันเป็ นแนว
ใหม่อย่างไรแน่”

“ให้นิยามตายตัวคงยากค่ะ เล่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ตัง้ แต่มะแมยัง

เด็กมีคนชอบมาระบายความอัดอัน
้ ตันใจให้ฟัง

แม้แต่ญาติผู้ใหญ่ก็เอา

ด้วย เหมือนพากันบังคับให้มะแมคิดว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรดี และ
มะแมก็พบว่าตัวเองปลื้ม หรือรู้สึกเหมือนประสบความส�ำเร็จในชีวิต ถ้า
ช่วยเขี่ยผงในตาให้พวกเขาเห็นความจริงตรงหน้ าได้”
“แปลว่าแต่ละคนมืดบอด

มองไม่เห็นความจริงตรงหน้ ากันเลย

และน้องมะแมเกิดมาก็มีหน้าที่ช่วยให้ทุกคนตาสว่างตัง้ แต่แรกแล้วใช่
ไหม?”

ค�ำถามนัน
้ อ่อนไหว ตอบให้ฟังดียาก แต่พูดให้ผิดหูคนส่วนใหญ่

ง่าย หล่อนทราบว่าถ้าเผลอพยักหน้ านิดเดียว ชลิกาจะน� ำค�ำพูดของตัว
เองมายัดใส่ปากหล่อนทันที จึงท�ำสีหน้ าเรียบเฉย และพยายามเฟ้ นหา

ถ้อยค�ำให้ลงตัว
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“ทุกคนตาดีถ้าใจเป็ นปกติอยู่ แต่หากใจห่อเหี่ยวด้วยปั ญหาหนัก

ตาของทุกคนจะถูกกดให้หรี่ลง

และต้องการใครสักคนมาช่วยพูดให้

เหมือนสายน�้ ำริน “มะแมหลับตามปกติ แล้วก็ฝันอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้
เห็นป้ ายชื่อจังหวัด เห็นนาฬิกาบอกเวลาสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาที จากนัน
้ ก็

มะแม

เห็นภาพโศกนาฏกรรมที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้ว มะแมเป็ นแค่คนธรรมดา

ฝึ กตัวเองมาช่วยฉุดคนล้มให้ลุกขึ้นยืน ไม่ใช่เผลอเหยียบคนล้มแม้ด้วย

เกิดเรื่องขึ้นจริงๆทุกที โดยเฉพาะครัง้ นัน
้ มันฝั นชัดจนเหมือนลืมตาตื่น

รู้สึกดี

มีแก่ใจลืมตามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้ าซ�้ำอีกหนด้วยวิธีใหม่

สัง่ สมความถนัดในทางนัน
้ มา แล้วก็ตัดสินใจรับจ้างท�ำหน้ าที่นัน
้ มะแม
สายตาดูถูก”

“โอเคค่ะ! แล้วอาชีพที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ท�ำให้คนตาสว่าง จบ

คณะจิตวิทยาซึ่งเป็ นสายวิทยาศาสตร์ ไหงเกิดฝั นสังหรณ์ ท�ำนายเรื่อง
แผ่นดินไหวได้จนโด่งดังเปรีย
้ งปร้างอย่างนี้คะ?”
“มะแมต้องตอบซ�้ำไปจนตายค่ะว่า

‘ไม่รู้’

โลกเราเกิดแผ่นดิน

ไหวขึ้นปี ละเป็ นพันๆครัง้ และครัง้ หนึ่งในปี นัน
้ ก็มาเข้าฝั นมะแม บีบให้

มะแมอยากป่ าวร้อง เป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียว ซึ่งนัน
่ ไม่ใช่วิชาความรู้
ไม่ใช่ความสามารถทํานายทายทักแต่อย่างใด”

“ขนาดพวกหมอดู ร ะดั บ ประเทศหรื อ คนที่ อ วดอ้า งว่ า มี ต าทิ พ ย์

ยังไม่เคยบอกถูกเผงอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะ ระบุทงั ้ สถานที่ ทัง้ เวลา
เกิดเหตุเป๊ ะเลย”

“ก็อาจมีค่ะ แต่เขารู้กันในวงแคบ ไม่ใช่เอามาป่ าวประกาศแบบ

มะแม”

“เออ! นัน
่ สิ การเอาเรื่องใหญ่มาป่ าวประกาศบนอินเตอร์เน็ต ก็น่า

คาดหมายได้ว่าต้องเป็ นที่รู้จักในวงกว้าง น้ องมะแมเตรียมรับมือกับชื่อ
เสียงไว้อย่างไรหรือเปล่า?”

“มะแมไม่ได้อยากดัง ฝั นที่ท�ำให้ตกใจตื่นในกลางดึกของคืนนัน
้

ไม่ท�ำให้มะแมคิดอะไรมากไปกว่าอยากเตือนคนที่อาจเชื่อ”
“กลัวพลาดไหมคะ?”

“ถ้าพลาดไป อย่างมากก็โดนเพื่อนหัวเราะเยาะว่าฝั นเพ้อเจ้อแล้ว

ตื่นตูมให้คนอื่นตกใจ แต่ถ้ามันเป็ นเรื่องจริง ก็หมายถึงมีคนรอดตาย
โดยเฉพาะเพื่อนๆของมะแมที่เรียนอยู่แถวนัน
้ ”

“คืนนัน
้ เป็ นเวลาอะไรนะคะ ใกล้ตีสาม?”

“ค่ะ!” หล่อนตอบซ�้ำไปซ�้ำมากับสื่อเกินร้อยรอบ จึงเล่าทวนได้
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ที่ไม่ได้ฝึกวิชามาจากไหน ไม่รู้ว่าตัวเองฝั นแม่นได้ยังไง แต่ฝันชัดทีไร
อยู่แท้ๆ มะแมเลย...”

“ลุกจากที่นอนมาป่ าวร้องทางเน็ตกลางดึก” ชลิกาช่วยพูดต่อให้

เร็วๆ จะได้ตัดบทไปถามเรื่องอื่นที่เตรียมไว้ “ตอนแรกเห็นว่ามีคนเข้า

มาด่าเยอะ หาว่าสติไม่ดี เป็ นเด็กเลีย
้ งแกะ เป็ นคนไข้ศรีธัญญาหนีมา
เล่นกระทู้ ตอนนัน
้ น้ องมะแมเสียใจไหม?”
“คือ...

จริงๆมะแมกะจะบอกทางเฟซบุ๊คกับทวิตเตอร์เท่านัน
้

เพราะเพื่อนที่รู้จักมะแมจะทราบว่าเราไม่ใช่พวกกระต่ายตื่นตูม

แล้ว

หลายคนก็เคยประจักษ์ว่าฝั นของมะแมแม่นยังไง เผอิญมีเพื่อนที่ก�ำลัง
ออนไลน์คนหนึ่งตกใจ แล้วก็เชื่อมะแมมากๆ รีบยุว่าต้องตัง้ เป็ นกระทู้

ในบอร์ดสาธารณะให้กว้างๆนะ อย่ามัวกลัวถูกด่า เพราะถ้าเป็ นแค่ฝัน
เหลวไหลก็ถือว่าเราตัง้ ใจช่วยให้คนรอดจากหายนะ

แต่ถ้าเป็ นฝั นที่

แม่นย�ำ นี่คือการยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิตคน โดยไม่ยืนนิ่งดูดายเฉยๆ ค�ำ
นี้ค�ำเดียวของเพื่อนแท้ๆค่ะที่มีพลังผลักดันมากพอ”
ดัง”

“สรุปคือเชื่อลูกยุของเพื่อน

แล้วก่อนเที่ยงวันต่อมามะแมเลย

มะแมยิม
้ เงียบ ชลิกาจึงพูดต่อ

“เอาล่ะ ไม่ได้ตงั ้ ใจดัง แต่ก็ได้ดังแล้ว ชีวิตพลิกผันกันในชัว
่ ข้าม

คืนอย่างนี้ ช่วงนัน
้ ปรับตัวทันไหมคะ?”
“ไม่ค่อยทันค่ะ

แม้แต่คนในศูนย์เตือนภัยระดับชาติก็ติดต่อมา

ตอนนัน
้ เรากลัวมาก พยายามบอกทุกคนว่าเราเปล่า เราไม่รู้ มันฝั นเอง
แต่คนก็ไม่ฟัง นึกว่าถ่อมตัว ต้องย�้ำอยู่นานกว่าจะเริ่มเชื่อ เริ่มเข้าใจ”
“ที่เริ่มเชื่อเพราะอะไร?”

“เพราะถามกี่ทีเราก็บอกว่าไม่รู้ๆ อย่างเช่นที่มาประจ�ำก็ โลกจะ

แตกเมื่อไหร่ น�้ ำจะท่วมจริงไหม โรคระบาดจะคร่าชีวิตคนไปกี่สิบล้าน...
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มะแมฝั นเห็นเรื่องพวกนี้อยู่บ้าง แต่ความรู้สึกมันเลื่อนลอยอ้ะ ไม่รู้ชัด
ถึงต�ำแหน่งสถานที่ ไม่รู้สึกถึงต�ำแหน่งเวลา พูดง่ายๆว่าเป็ นฝั นลมแล้ง
ใครๆก็ฝันได้ แล้วเดี๋ยวนี้ก็ฝันกันบ่อย ฝั นกันหลายคนเสียด้วยสิ”
“สรุปคือมันจะเกิดขึ้นจริง แต่ไม่รู้เมื่อไหร่?”
มะแมแอบข�ำอยู่ในใจ

ชลิกาเหมือนต่อต้านเรื่องญาณหยัง่ รู้ล่วง

หน้ า แต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้อยากเห็นไม่ต่างจากคนทัง้ หลายนัน
่ เอง

“อนาคตของโลกเป็ นเรื่องใหญ่เกินขอบเขตรับรู้ของมะแมจริงๆ

แล้วก็มีสัมผัสพิเศษด้วย

ท�ำงานจริงยังไง?”

ทีนี้พอเอามารวมกันแล้วช่วยให้น้องมะแม

“มะแมใช้ ‘ใจ’ สัมผัสมากกว่าตาดูและหูฟัง คือสัมผัสด้วยใจว่า

ใครมีเรื่องอะไรเป็ นปั ญหาใหญ่กันแน่
ด้วยซ�้ำว่าปมปั ญหาอยู่ตรงไหน
ออก หาเองไม่เจอ”

หลายครัง้ เจ้าของปั ญหาไม่รู้ชัด

ท�ำนองเดียวกับผงเข้าตา

“แล้วตอนไขปั ญหาให้คนอื่น

เขี่ยเองไม่

น้ องมะแมใช้สมองหรือจิตสัมผัส

ค่ะพี่ปุ๋ย มะแมตัง้ กฎเหล็กให้ตัวเองข้อหนึ่ง ไม่รู้อย่าพูด ถ้าไม่แน่ใจ

คะ?”

ไหร่ สัมผัสโดยทัว
่ ไปของเราจะยิ่งหม่นมัวลงเท่านัน
้ ”

คือ เมื่อสัมผัสถึงตัวปั ญหาของใคร ก็มักเห็นด้วยใจว่าตัวปั ญหานัน
้ เป็ น

น้ องมะแม”

ความสว่างปรากฏได้ ก็แปลว่าปั ญหานัน
้ แก้ได้ด้วยพฤติกรรมด้านสว่าง

แม้แต่นิดเดียวจงเงียบเฉย

เพราะยิ่งพูดในสิ่งที่รู้คลุมเครือมากขึ้นเท่า

“แล้วเรื่องอะไรบ้างคะที่อยู่ในขอบเขตรับรู้ หรือสัมผัสพิเศษของ
“ก็เรื่องปั ญหาส่วนบุคคล หรือครอบครัว แบบที่มานัง่ ตรงหน้ าให้

จับต้องได้น่ะค่ะ”

“เรียนรู้วิธีใช้สัมผัสพิเศษมาจากไหน?”

“ทัง้ สองอย่างค่ะ แต่มะแมฝึ กให้ตัวเองหาทางลัดด้วยจิตสัมผัสน� ำ

นิมิตความมืด จากนัน
้ มะแมจะลองนึกถึงความสว่าง ถ้านึกออก เห็น
บางอย่าง หักลบหักล้างกับพฤติกรรมด้านมืดของเขาได้เช่นกัน”
ชลิกาหัวเราะหึหึ

“สนุกดีนะคะ นอกจากโลกนี้มีสมการคณิตศาสตร์ เอาค่าเอ็กซ์

“ตอนเรียนจิตวิทยามะแมท�ำวิจัยและออกแบบสอบถามมาเยอะ

กับค่าวายมาลบกันให้ได้ศูนย์ ยังมีสมการนิมิต เอานิมิตสว่างมาหักล้าง

ถึงปั ญหาของแต่ละคน บางทีใช้การพูดคุยธรรมดาไม่ได้ เพราะคนเรา

“ไม่สนุกเสมอไปหรอกค่ะ บางทีก็ต้องใช้วิธีคิดวิเคราะห์เอาตาม

จึงเข้าใจลึกซึ้งว่าทุกคนมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ

แต่การเข้าให้

มีกลไกปกป้ องตัวเอง แค่ไม่ให้ความร่วมมือกับเรา ข้อมูลจากปากเขา
ทัง้ หมดก็เป็ นหมัน มะแมจึง...”

“เรียนรู้เรื่องสัมผัสพิเศษ”

ชลิกาเป็ นนักสัมภาษณ์ประเภทชอบพูดตัดหน้ า โดยเห็นเป็ นการ

เพิ่มรสชาติและสีสัน แต่มะแมก็ไม่ถือสา ใบหน้ าของชลิกาดูมีอายุแล้ว
แต่ความใจร้อนไม่ช่วยให้ดูเป็ นผู้อาวุโสเอาเลย

“ค่ะ... มะแมศึกษาจากต�ำรา ค้นคว้าเปรียบเทียบจากอินเตอร์เน็ต

รวมทัง้ เดินทางไปพบอาจารย์ ที่ เชื่ อ กั นว่ ามี ค วามสามารถทางพลังจิต
จริงหลายท่าน เราเองมีทุนอยู่ก่อนนิดหน่อย พอร�่ำเรียนจริงจังเลยเกิด
สัมผัสไม่ยากนัก”

“เหมือนเสือติดปี กเลยนะคะ
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ทัง้ รู้หลักวิเคราะห์แก้ปัญหาชีวิต

นิมิตมืดได้ด้วย”

ธรรมดาเหมือนกัน”

“แล้วทราบอย่างไรคะว่าแนะไปแล้วจะได้ผล?”

“มะแมจะ ‘ท�ำนาย’ ให้ลูกค้านึกออกด้วยสามัญส�ำนึกว่า ถ้าท�ำ

อย่างที่เขาเคยชินต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าท�ำอย่างที่มะแมแนะ จะ
ได้ผลต่างกันอย่างไร”

“พูดก็พูดเถอะ พี่อยากเขียนถึงความสามารถของน้ องมะแมจาก

ประสบการณ์ตรง มากกว่าจะเขียนจากเรื่องที่รับฟั งจากน้ องมะแมอย่าง
เดียว ลองสาธิตด้วยการดูพี่ให้หน่อยได้ไหม?”
ชลิกาเริ่มรุก

มะแมยิม
้ มุมปากเพราะรู้สึกได้ถึงเจตนาลองของ

มากกว่าจะอยาก ‘ดูหมอฟรี’
“ได้ค่ะ!”
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“แล้วพี่ต้องท�ำยังไงบ้าง? ได้ข่าวว่าน้ องมะแมไม่มีรูปแบบในการ

อะไรไม่ชอบมาพากล น่าตะครัน
่ ตะครอเกินฝื น ก็ค่อยขอยุติกลางคัน

“ค่ะ!

มะแม

ดูที่แน่นอน”

แต่ละคนเป็ นต้นแหล่งสัญญาณข้อมูลที่ส่งมาถึงเครื่องรับ

ทางใจของมะแมต่างกัน มะแมเรียนรู้ที่จะไม่ผูกมัดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตายตัว พอคุยๆกันสักพัก มะแมจะทราบเองว่าควรเข้าถึงคนที่นัง่ ตรง
หน้ าผ่านช่องรับส่งข้อมูลแบบไหน”

“แล้วเราคุยกันมาพักหนึ่ง ตอนนี้น้องมะแม ‘รับสัญญาณ’ จากตัว

พี่ปุ๋ยพอจะให้ค�ำปรึกษาได้ทันทีหรือเปล่า?”
“ค่ะ!”

“งัน
้ พี่ไม่ถามอะไรน้ องมะแมเลยจะได้ไหม?

แหละว่าจะมีค�ำแนะน� ำให้ชีวิตพี่ดีข้ น
ึ ได้ยังไง”

เหวี่ยงไปกว้างๆนี่

“ก็พอไหวนะคะ” ในท่านัง่ หลังตรง มะแมพิศคนอยากลองของ

ด้วยสายตาตรงครู่หนึ่ง ก่อนตัดสินใจเลือกวิธี “เอาอย่างนี้ ส�ำหรับพี่

ปุ๋ย

บางสิ่งบางอย่างในน�้ ำเสียงของหญิงสาวต่างไป

“ดูคนนี้ซิคะ เอ้อ! เต่าจ๊ะ...” หันไปขอตากล้อง “พี่ขอเป็ นการ

คุยส่วนตัวสักสิบนาทีได้ไหม ช่วยออกไปรอข้างนอกหน่อย คุยเสร็จจะ
เรียกมาถ่ายต่อ”

“ครับพีป
่ ุ๋ย”

ตากล้องหนุ่มรับค�ำ

ยกขาตัง้ พร้อมกล้องไปวางหลบที่มุมหนึ่ง

ก่อนเดินดุ่มออกจากห้องไปง่ายๆ

มะแมรับโทรศัพท์มือถือจากชลิกามา

ก้มหน้ าลงทอดตามองนิ่ง

รูปนัน
้ มีชลิกายืนคู่กับผู้หญิงวัยใกล้เกษียณคนหนึ่ง
ขณะที่ชลิกายิม
้ แป้ น

สีหน้ าเคร่งขรึม

“น้ องมะแมว่าเจ้านายพีป
่ ุ๋ยเป็ นยังไงมัง่ คะ?”

มะแมขอรูปคนรู้จักของพีป
่ ุ๋ย ๓ คน แล้วมะแมจะบอกว่าพีป
่ ุ๋ยคิด

อย่างไรกับ ๓ คนนัน
้ แล้ว ๓ คนนัน
้ คิดอย่างไรกับพีป
่ ุ๋ย ดีไหม?”

ชลิ ก าควั ก เอามื อ ถื อ จากกระเ ป๋ า สะพายออกมากดๆก่ อ นส่ ง ให้

มะแมกะพริบตาทีหนึ่ง ช้อนมองคนถามด้วยแววรู้ทัน

“ความรู้ สึ ก แรกของมะแมคื อ พี่ ปุ ๋ ย มี ใ จจดจ่ อ รอค� ำ ตอบจากผู้

ชลิกาส�ำเหนียก

หญิงคนนี้อย่างกระวนกระวาย ความจดจ่อชนิดนี้จากประสบการณ์ทาง

มะแมเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ราวกับที่ผ่านมาอยู่ในโหมดคุยเล่น แต่ขณะ

เรียกให้ถูก ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็ น ‘ว่าที่เจ้านาย’ มากกว่า ‘เจ้านาย’ นะ

ถึงพลังในตัวอีกฝ่ ายที่เข้มขึ้นแบบปุบปั บ

เหมือนอากาศรอบตัวของ

นี้เริ่มเข้าโหมดเอาจริง แม้กระทัง่ ช่างกล้องก็คงรู้สึกอยากเก็บอิริยาบถ
ใหม่แปลกตาออกไป เพราะเห็นเปิ ดฝา กดปุ่มเปิ ดอีกครัง้ หลังจากปิ ด
วางกล้องและนัง่ พักมาเป็ นครู่

“ตายจริง! พี่ไม่มีรูปใครติดตัวมาเลย”

ชลิ ก าอุ ท านแหลมและหางเสี ย งแปร่ ง แบบคนที่ ไ ม่ อ ยากให้ ใ คร

เอาโลกส่วนตัวอันเต็มไปด้วยลับลมคมในของตนมาตีแผ่
มะแมยิม
้ กว้างขึ้น

นัน
่ ยิ่งท�ำให้

คะ”

ชลิกาท�ำหน้ าตื่น ชูคอเหมือนลูกเป็ ดขีต
้ กใจ ก่อนร้องเสียงสูง
“หือ? รู้ด้วย!”

“ถ้าไม่รู้จะกล้านัง่ อยู่ตรงนี้หรือคะ... อยากให้บอกไหมว่าเธอคิด

รับพีป
่ ุ๋ยเข้าท�ำงานหรือเปล่า?”
“อยากสิคะ!”

“ถ้ามะแมต้องพูดตรงไปตรงมา พีป
่ ุ๋ยห้ามโกรธตกลงไหม?”

“ในมือถือของพีป
่ ุ๋ยไม่มีเหรอคะ?”

ชลิกาอึกอักเล็กน้ อย

ม่านตาของชลิกาขยายด้วยอาการครึ่งอยากรู้ ครึ่งอยากลา แต่

“เธอชื่ออะไร?”

“อ้อ! เออ... จริงด้วย”

ไหนๆก็ไหนๆ มาถึงขัน
้ นี้แล้วควรลองเสียหน่อย แอบคิดในใจว่าถ้าเห็น

18

สัมผัสของมะแม มันคือการคอยค�ำตอบเข้าท�ำงานด้วย ฉะนัน
้ ถ้าจะ

“ใครจะไปโกรธน้ องมะแมได้ลงคอคะ”
“กิ่งกาญจน์”
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“อารมณ์ในรูปนี้ คุณกิ่งกาญจน์ไว้ตัว ไม่เต็มใจ และรู้สึกแข็งๆ

กับพี่ปุ๋ย

ฉะนัน
้ ...”

แล้วความรู้สึกแบบนัน
้ ก็ยังไม่หายไปในวินาทีนี้ด้วย

เพราะ

ก�ำลังชัง่ ใจว่าจะมีรอบใหม่ดีไหม”

ชลิกาสะดุ้งเหมือนถูกจิม
้ สะดือ ชาเห่อไปทัง้ ใบหน้ า

“พี่เป็ นคนยื่นข้อเสนอให้เขาเอง เขาไม่เคยเอ่ยปากยืมแม้แต่ค�ำ

มะแมทอดเสียงแล้วตัดเงียบไปเฉยๆ แบบจงใจให้รู้ค�ำตอบที่ควร

เดียว”

“เอ๊ะ!

ทางการเงินใช่ไหมล่ะ?”

จะตามมาเอาเอง

แต่คุณกิ่งกาญจน์คุยกับพี่ดีมากเลยนะคะ

พอใจพี่ด้วย ตอน... เอ่อ...”

แล้วก็ท่าทาง

“ตอนพีป
่ ุ๋ยเลียบเคียงเสนอตัวขอท�ำงาน”

ที่ปรึกษาพลังจิตต่อค�ำให้

กระอักกระอ่วน

และนัน
่ ก็ชักมีผลให้ชลิกาเกิดความ

“พี่แค่พูดแบบเด็กที่พร้อมจะรับใช้ผู้ใหญ่ ท่านมีอะไรให้รับใช้พี่ก็

ยินดีเสมอ”

“มะแมเดาว่ า พี่ ปุ ๋ ย พู ด แสดงความยิ น ดี รั บ ใช้ แ บบระบุ ส รรพคุ ณ

“แต่พป
ี่ ุ๋ยก็เป็ นคนที่เขาเจาะจงระบายให้ฟัง

หน้า

ชลิกาเริ่มสร้างก�ำแพงปกป้ อง ‘น้ องชาย’ ของหล่อนด้วยวิธีสน
ั่
“คืองีน
้ ะน้ องมะแม นายติบ
๊ เนี่ยเป็ นคนร่าเริง คุยสนุก ชอบเย้า

แหย่คนโน้ นคนนี้ แต่จู่ๆก็ท�ำหน้ าเศร้า มันเป็ นหน้ าที่ของพี่ที่ต้องไถ่ถาม
สารทุกข์สุขดิบ

เขาก็ไม่ได้โอดครวญขอความเห็นใจอะไรเท่าไหร่เลย

มันเป็ นข้อเสนอของพี่เอง”

น�้ ำเสียงเรียก ‘นายติบ
๊ ’ ที่ออกจากปากของชลิกานัน
้
เปี่ ยมไป

ของตัวเองเกินหนึ่งนาทีแน่ๆเลย”

ด้วยสัมผัสใกล้ชิดแนบแน่น

การเปลี่ยนเรื่อง “เอารูปต่อไปดีไหมคะ?”

ร้านอาหาร

“ก็...” ชลิกาพูดค้าง แล้วตัดสินใจระงับความกระสับกระส่ายด้วย
“ได้ค่ะ”

นั กสัมภาษณ์ย่ ืนมือไปรับโทรศัพท์อย่างพยายามควบคุมไม่ให้สัน
่

ลากนิ้วเลือกอยู่พักหนึ่งก็กลัน
้ ใจยื่นส่งคืนที่ปรึกษาพลังจิต
“คนนี้ล่ะ?”

เกี่ยวกับปั ญหา

ขนาดกระตุ้นให้เกิดมโนภาพผุดสว่างขึ้น

ในใจมะแม เห็นสามฉากไล่ตามกันมา ฉากแรกคือการนัง่ ปรับทุกข์ใน
ฉากที่สองคือการก้มหน้ าร้องไห้ที่ท่าน�้ ำของบ้านฝ่ ายชาย

โดยมีฝ่ายหญิงโอบปลอบ
เซ็นเซอร์ทงิ้ ทันที

ส่วนฉากที่สามแวบเข้ามานิดเดียวมะแมก็

“อยากรู้ใช่ไหมคะ ว่าพีป
่ ุ๋ยกับเขาจะลงเอยกันยังไง?”

มะแมถามเข้าจุดแบบไม่อยากเสียเวลาอ้อมค้อม

ชลิกากลืน

มะแมวางสีหน้ าเรียบเฉยขณะเหลือบลงมองรูปใหม่ ซึ่งเป็ นหนุ่ม

น�้ ำลายเอื๊อก ก่อนพยักหน้ าติดกันสองทีโดยไม่มีเสียงขัดขืนเลยสักแอะ

หล่อนสัมผัสได้คือความอับจน กลุ้มใจ รู้สึกแย่ แม้กระทัง่ จะยิม
้ สดใสให้

มันดูเหมือนหลุมหลบภัย เป็ นส่วนตัว แล้วก็ท�ำให้พี่ปุ๋ยลืมโลกภายนอก

วัยสามสิบเศษ น่าจะอ่อนกว่าชลิกาประมาณสิบปี กระแสชีวิตของเขาที่
ชลิกาถ่ายรูปยังดูเค้นออกมาจากความฝื น

“พีป
่ ุ๋ยเอ็นดูเขามากนะคะ น่าจะเป็ นรุ่นน้ องที่ออฟฟิ ศ”

“เอ่อ...” สุ้มเสียงของชลิกาเคอะเขินประดักประเดิด “เขาเป็ นคน

ดี ใครๆก็ต้องเอ็นดูเป็ นธรรมดา”

“จากรูป มะแมรู้สึกถึงความเก็บกดฝื นใจ และจากสัมผัสความ

อัดอัน
้ ตันใจชนิดนัน
้ มะแมเดาว่าเขายืมเงินพีป
่ ุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้ว และ
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“บ้านของเขาน่าจะอยู่ริมเจ้าพระยา

พี่ปุ๋ยชอบบรรยากาศที่นัน
่

กับชีวิตที่เหลือได้ทงั ้ หมด... พี่ปุ๋ยน่าจะใจกว้างนะคะ ไม่คิดผูกมัดเขา

ขอแค่ได้ไปอยู่ในความฝั นชัว
่ คราว ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาจะเอ่ยปากทิง้ พี่
พี่ก็เตรียมใจจะไม่โกรธแม้แต่นิดเดียว”

ชลิกานิ่งซึม หยาดน�้ ำหยดหนึ่งเตรียมจะไหลลงจากหางตา แต่

เมื่อรู้สึกตัวก็เม้มปากสะกดกลัน
้ และกะพริบตาถี่ๆให้แห้งหาย

“ใช่!” หญิงวัยใกล้แล้งน�้ ำหล่อเลีย
้ งความสาวยอมรับ “เขาท�ำให้
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พี่ไม่จ�ำเป็ นต้อง

สร้างความเคยชินให้เขาเห็นพี่เป็ นตู้เอทีเอ็ม เพราะจะพอกความด้านชา

“พีป
่ ุ๋ยคะ สิ่งที่คนเราจะรู้ได้คือใจตัวเองในวันนี ้ ไม่ใช่ใจของ

นี่แหละ ถ้าอยากเห็นเขาเป็ นคนดี เป็ นลูกผู้ชาย ก็ให้เขากัดฟั นสู้ด้วยตัว

พี่รู้ว่าความสุขที่จะอยู่ติดใจเราไปจนตายเป็ นอย่างไร
เรียกร้องสิ่งอื่นอีก”

อีกตัวตนในวันหน้ า หรอกนะ”

“น้ องมะแมหมายความว่า?”

“ยิ่งช่วย ยิ่งผูกพัน ยิ่งใกล้ชิด ความรู้สึกเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของจะ

ค่อยๆก่อตัวหนาแน่นขึ้น

ภายในเร็ววันพี่จะหวงเขายิ่งกว่าจงอางหวง

ให้เขาหมดความละอาย คนดีเปลี่ยนเป็ นคนร้ายได้ก็เพราะความด้านชา
เอง อย่าเผลอเอาน�้ ำใจเราไปละลายความดีของเขา แบบที่รู้ตัวอีกที ก็
เห็นเขากลายเป็ นพวกเกาะผู้หญิงกิน และที่แย่กว่านัน
้ คือลงจากหลัง
เราไม่ได้แล้ว!”

หัวอกชลิกาว่างโล่งอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงขัน
้ ต้องกะพริบตาถี่ๆด้วย

ไข่ และจะบาดใจเกินทน เพียงแค่เห็นเขาคุยกับผู้หญิงที่ยังสดสาวกว่า

ความงงตัวเอง

ดูดดื่มในบรรยากาศแสนดีทงั ้ หลายจะหายไป เหลือแต่ความขมขื่นของ

“เดี๋ยวพี่เรียกเต่ามาถ่ายรูปน้ องมะแมต่อดีกว่า ขอบคุณจริงๆส�ำหรับค�ำ

พี่ปุ๋ย พี่ปุ๋ยจะลืมความตัง้ ใจไม่โกรธเขาไปอย่างสนิท ถึงวันนัน
้ ความ
การเป็ นศัตรูกันท่าเดียว”

“แล้วจะให้พี่ท�ำยังไง?”

“ถามตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าอยากให้สิ่งที่เกิดเพียงครัง้ สองครัง้

ในความทรงจ�ำว่าเป็ นฝั นดีตลอดไป
ความจริงที่โหดร้ายขึ้นทุกที?”
ยังฟั งไม่ทันจบ

คงอยู่

หรือจะให้มันค่อยๆเผยตัวว่าเป็ น

ชลิกาก็ยกฝ่ ามือขึ้นซบหน้ า

สะอึกสะอื้นอย่าง

หมดอาย บางสิ่งเกิดขึน
้ ครัง้ เดียวคือฝั นดี แต่เกิดขึน
้ หลายครัง้ คือ
ฝั นร้าย หล่อนรู้ เพราะอยู่มาจนป่ านนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ท�ำไม
จะไม่เข้าใจ

“ตอนนี้เหตุผลยังอยู่เหนืออารมณ์

พีป
่ ุ๋ยก็รู้ได้ชัดๆว่าเขาไม่ใช่

คู่ อย่างไรก็ไปไม่รอด แต่เมื่อไหร่ผูกพันจนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล พี่

“ขอบคุณน้ องมะแมมากนะคะ” สุ้มเสียงเปลี่ยนไปเป็ นคนละคน

แนะน� ำ”

“เดี๋ยวก่อนค่ะ” ยกมือห้ามเมื่อเห็นอีกฝ่ ายท�ำท่าจะลุก “ขออีกรูป

หนึ่งให้ครบสามเถอะ”

ชลิกาย่นคิว
้ เพราะความรู้สึกคือจุกมาถึงคอหอยแล้ว เหนื่อยเกิน

พอแล้วกับการได้เห็นความน่าจะเป็ น น่าจะไปแห่งชีวิตตน
“ไม่เป็ นการรบกวนน้ องมะแมมากเกินไปหรือคะ?”

“มะแมรู้สึกว่ารูปสุดท้ายส�ำคัญที่สุด มันอาจเปลี่ยนชีวิตพีป
่ ุ๋ยได้”

ได้ยินค�ำตอบเช่นนัน
้ คอลัมนิสต์หญิงถึงกับอึ้ง พอสบตากันและ

เห็นรอยยิม
้ ปรานีของมะแม แทนที่จะรู้สึกฉ�่ ำเย็น ชลิกากลับอยากลองดี
ขึ้นมาอีกรอบ

“ค่ะ!” แล้วหล่อนก็คว้าโทรศัพท์ที่มะแมวางไว้บนโต๊ะมาเลือกรูป

ปุ๋ยจะอยากเชื่อว่าเขาคือคนสุดท้าย ทึกทักว่าเขาจะรัก จะภักดี และจะ

ครู่หนึ่งก่อนส่งกลับ “นี่ค่ะ”

บ้าง?”

สวย ดูไม่มีราคา แล้วก็ไม่น่าจะมีความหมายต่อชีวิตของชลิกาเอาเลย

อยู่กับพี่ตลอดไป เดาถูกไหมว่าถ้าพี่ทึกทักอย่างนัน
้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
พลังในน�้ ำเสียงที่ทงั ้ สว่าง ทัง้ นุ่มเย็นของมะแม ก่อให้เกิดความ

เข้าใจแก่คนสดับฟั งอย่างประหลาด
เหมือนตื่นจากฝั น

ชลิกาหยุดร้องไห้และเงยหน้ า

“พี่คงเป็ นอีแก่ใจร้าย ไม่ใช่แม่พระใจดีเหมือนวันนี้ใช่ไหม?”
“ค�ำแนะน� ำของมะแมคืออย่าไปหาเขาอย่างนัน
้ อีก
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แล้วก็อย่า

มะแมช�ำเลืองมองแล้วอมยิม
้ ข�ำ มันคือรูปแมวจ๋องๆตัวหนึ่ง ไม่
แมวกระจอกตั ว หนึ่ งจะมาเปลี่ ย นชี วิ ต ของผู้ ห ญิ ง วั ย สี่ สิ บ ได้

อย่างไรเล่า?

“อือม์...” มะแมครางทัง้ ยิม
้ อยู่ในหน้ า “แก่แล้วนะคะเจ้าเหมียวนี่

ตอนถ่ายรูปพีป
่ ุ๋ยอยู่ในอารมณ์ผูกพันแบบหนึ่ง เห็นมันตรงนัน
้ แล้วอยู่ๆ
ก็นึกขึ้นมาว่าถ่ายเสียหน่อย พอมันตายไปจะได้เอาไว้ดูเล่น ไหนๆก็เคย
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ป้ วนเปี้ ยนขอข้าวกินมานาน”

ความสนใจของหล่อนไปเต็มๆได้เท่านี้มานานแล้ว

ความจริงตอนเลือกรูปแมว หล่อนว่าหล่อนไม่รู้สึกอะไรกับมันเลย แต่

ปางก่อนหรือเปล่า?”

ยอมรับ

มะแมไม่เห็น แล้วก็ไม่คิดว่าเป็ นเรื่องส�ำคัญ เพราะผ่านไปแล้ว และจะ

ชลิ ก าขมวดคิ้ ว เพ่ ง มองสาวสวยตรงหน้ าอย่ า งสุ ด พิ ศ วงงงงวย

พอฟั งมะแมพูดนิดเดียว ก็นึกได้ว่าตนมีความผูกพันกับมันมิใช่น้อย จึง
“พี่รู้สึกอย่างนัน
้ ตอนถ่ายรูปมันจริงๆค่ะ

คนถ่ายได้ด้วยหรือ น้ องมะแมรู้ได้ยังไง?”
“กรณีนี้

แต่ละรูปนี่บอกอารมณ์

มะแมแค่สมมุติว่าตัวเองเป็ นพี่ปุ๋ยขณะถ่ายรูปในวาระ

นัน
้ พี่ปุ๋ยรู้สึกอย่างไร มะแมก็รู้สึกตามด้วยค่ะ”

“น่าทึ่งจริงๆ แล้วเอ่อ... ว่าแต่ว่าแมวตัวนี้มีความส�ำคัญกับพี่ยังไง

หรือคะ?”

“มันมาๆไปๆ ขออาหารบ้าง ขอพักใต้ชายคาบ้านพี่ปุ๋ยบ้าง เอาแน่

เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคะ?”
“ค่ะ”

“วันไหนถ้าพีป
่ ุ๋ยเหลือเศษอาหารอร่อยๆที่มันชอบ

นึกถึงมัน

และบางวันตอนอยู่ในห้าง

พี่ปุ๋ยก็จะ

พีป
่ ุ๋ยก็นึกอยากซื้อขนมแมวมา

เผื่อแผ่มัน แต่ไม่มีอะไรผูกมัดจริงจัง เพราะเห็นว่ามันก็ตระเวนขอส่วน
แบ่งจากหลายบ้าน หรือคุ้ยของจากข้างทางอยู่แล้ว ใช่ไหม?”

ชลิกาอึ้ง คราวนี้ไม่ใช่ท่ งึ ในความสามารถของมะแม แต่ประหลาด

ใจใน ‘เรื่องเล็กๆน้ อยๆ’ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทว่ากลับไม่
เคยรู้สึกตัว ไม่เคยเห็นภาพความผูกพันระหว่างตนกับแมวเหมือนเช่น
ที่มะแมบรรยายเลย

“ใช่ค่ะน้ องมะแม พี่รู้สึกเหมือนต่างคนต่างอยู่กับมัน ถ้ามันถูกรถ

ทับตาย พี่ก็อาจเอาศพของมันทิง้ ขยะโดยไม่อาลัยไยดีนัก ปกตินานๆที
จะคิดซื้อขนมให้มันบ้าง นอกนัน
้ ก็ไม่เคยมีมันอยู่ในใจเลยด้วยซ�้ำ แค่นี้
ถือว่ามีความส�ำคัญกับพี่ปุ๋ยแล้วหรือคะ?”

“มีค่ะ! มีมากด้วย มันอาจไม่ส�ำคัญต่อใจพี่ปุ๋ย แต่มีความหมาย

กับชีวิตของพี่อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว!”

ชลิกาโน้ มตัวมาข้างหน้ านิดหนึ่ง
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บอกตนเองว่าไม่เคยมีใครจับ

“น้ องมะแมหมายความว่ า พี่ กั บ แมวเคยเป็ นญาติ กั น มาแต่ ช าติ
“เปล่า...” มะแมตอบกลัว
้ หัวเราะ “คือจะเป็ นญาติกันแต่ปางไหน

ไม่กลับมาให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เรื่องส�ำคัญคือสิ่งที่พป
ี่ ุ๋ยก�ำลังท�ำกับมัน

อยู่เดี๋ยวนี้ต่างหาก เพราะสิ่งที่พ่ีปุ๋ยท�ำในวันนี น
้ ่ั นแหละ คือตัวบอก
ว่าพี่ปุ๋ยเป็ นอะไรกับมัน และได้อะไรจากมันบ้าง”

“พี่ได้อะไรจากมัน? พี่ว่ามีแต่มันจะได้อะไรจากพี่”
“ลองตอบมะแมเป็ นข้อๆนะคะ

เปล่า?”

พี่ปุ๋ยตัง้ ชื่อเรียกให้มันบ้างหรือ

“พี่เรียกมันว่าไอ้กุด เพราะนิ้วเท้าหลังมันกุดไปนิ้วหนึ่ง”
“เวลาเรียกแล้วมันขาน

หรือเปล่า?”

หรือแสดงการยอมรับว่าเป็ นชื่อมันบ้าง

“มันจะร้องเมีย
้ ว หรือเดินเข้ามาหาพี่ หรืออย่างน้ อยที่สุดก็มอง

มาทางพี่”

“นัน
่ คือการยอมรับชื่อนัน
้

พี่เป็ นเจ้านาย

หรือเจ้าของชีวิตมัน

ด้วยความเต็มใจของมัน จากการให้ข้าวให้น้� ำ และจากการตัง้ ชื่อเรียก”
ชลิกาพยักหน้ าและนึกออกตามทันที
“เป็ นสิ่งที่พี่นึกไม่ถึงค่ะ

และพี่คิดว่าละแวกบ้านคงไม่มีใคร

เหลียวแลมันจนตัง้ ชื่อให้เหมือนพี่อีกหรอก”
“แล้วพี่ปุ๋ยเคยคิดหน่วงเหนี่ยวกักขัง

ไหม?”

จ�ำกัดอิสรภาพของมัน

“ไม่เคยเลย”

“นัน
่ แหละคือความผูกพันที่ดีที่สุด พบกัน มีสัมพันธ์ในทางดี แล้ว

ก็ไม่จ�ำกัดอิสรภาพกันและกัน ผลที่เก็บไว้ในใจ จึงมีแต่ความรู้สึกดีๆ
แล้วความรู้สึกดีๆน่ะ หายากหรือหาง่าย?”
“ยาก!”

“ตอนพีป
่ ุ๋ยซื้อของกินให้ตัวเอง

แล้วนึกอยากซื้อของกินไปเผื่อ
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แผ่ให้ไอ้กุด พีป
่ ุ๋ยเคยนึกอยากได้อะไรตอบแทนจากมันไหม?”

มากขึ้นเท่าไร

ชีวิตจะยิ่งสว่างจากภายในมากขึ้นเท่านัน
้

ปั ญหาใหญ่

“ไม่เคยค่ะ มันจะมาตอบแทนอะไรพี่ได้ พี่มีแต่จะให้”

ของพี่ปุ๋ยทุกวันนี้คือขีเ้ หงา คาดหวังจากคน แล้วก็ร้อนรนจากความไม่

“ก็... สบายใจ รู้สึกดี เรียกว่ามีความสุขใช่ไหม?”

ให้ทานโดยไม่มีเงื่อนไข ชีวิตจะแตกต่างไปหรือเหมือนเดิม?”

“ตอนเทอาหารใส่จาน เห็นมันกิน พีป
่ ุ๋ยเป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์”

ได้อย่างใจ ลองคิดดูว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ พีป
่ ุ๋ยคาดหวังความสุขทางใจหลัง

ชลิกาตอบแล้วกะพริบตาถี่ๆ นี่เป็ นแง่มุมชีวิตที่เกิดขึ้นแล้ว แต่

เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย อย่างน้ อยก็ในความรู้สึกหรือรับรู้ของหล่อน

“เห็นด้วยกับมะแมใช่ไหมคะ ความรู้สึกดีๆเป็ นของ ‘หายาก’

แต่ ‘สร้างง่าย’ ขอให้รู้วิธีเถอะ!”

“ค่ะ แปลกนะคะ บางความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน หรือความรู้สึก

ที่เบาบางจนแทบจับต้องไม่ได้ ก็จ�ำเป็ นต้องมีใครพูดให้นึกถึง จึงค่อย
นึกออก”

“นัน
่ แหละค่ะ... คราวนี้ค�ำถามส�ำคัญนะ พีป
่ ุ๋ยเคย ‘ได้’ ความรู้สึก

ดีๆจากการ ‘ให้เปล่า’ กับมนุษย์ด้วยกันบ้างไหม?”

ชลิกาสะอึกอัน
้ ที่ผ่านมาถ้าหล่อนจะให้อะไรใคร เป็ นต้องกลัวโดน

หาว่าโง่ คิดเสมอว่าให้แล้วจะได้อะไร หรือไม่ก็ค�ำนวณอย่างละเอียดเลย
ทีเดียวว่าจะได้อะไรคืนเป็ นการตอบแทน
“ก็จริงนะ

ขนาดให้แม่

เปล่า แม่ขอมากไปหรือเปล่า”

บางทีพี่ยังอดคิดไม่ได้ว่าให้มากไปหรือ

อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ชลิกาค่อยๆนึกออกว่าชีวิตคือทะเลทราย

และไอ้กุดคือบ่อน�้ ำเล็กๆที่หล่อนได้อาศัยจุ่มมือจุ่มเท้าลงไปรับความชุ่ม
ชื่นบ้าง เหลือเชื่อที่ความชุ่มชื่นนัน
้ โดนดูถูกว่า ‘ไม่มีค่า’

“ตอนมันมาคลอเคลียพี่ปุ๋ย มะแมเดาว่าแรกๆพี่ปุ๋ยรังเกียจเพราะ

มันดูสกปรก ไม่ใช่แมวมีสกุลรุนชาติ ถูกไหม?”
“ค่ะ!”

“แต่พอหลายครัง้ พอคุ้นๆกัน พี่ปุ๋ยค่อยรู้สึกถึงสัมผัสที่อ่อนโยน

รู้สึกว่ามันอยากออดอ้อนพี่ปุ๋ยด้วยความรัก

มันอีกต่อไป ใช่ไหมคะ?”

และพี่ปุ๋ยก็ไม่นึกรังเกียจ

“ค่ะ!”

“การให้เปล่าคือการได้เปล่า มันช่วยให้เรารักเป็ น ยิ่งรักเป็ น
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บทที่ ๒

การสื่อสารกับคนรู้จักจะผ่านโทรศัพท์มือถือแทบทัง้ สิน
้

มะแมตื่นนอนตอนตีสี่ครึ่ง ลุกขึ้นมาเล่นโยคะแล้ววิ่งสายพาน

บริหารร่างกาย ปิ ดท้ายด้วยการบริหารโดยลงนัง่ ปิ ดเปลือกตาเข้าสมาธิ
กสิณ สร้างภาพวงกลมสีขาวขึ้นตรงหน้ า และรักษาการเห็นภาพทางใจ

ไว้ให้นานจนเส้นรอบวงมีความเสถียร ขอบคม กลมดิกไม่บูดเบีย
้ ว

เดิมทีมะแมเป็ นพวกเข้าสมาธิยาก เพราะหวัน
่ ไหวง่าย คิดมาก

อยากนู่นอยากนี่ แต่หล่อนก็ฝึกหัดวันต่อวัน ลดข้อเสียต่างๆที่จะเป็ น
อุปสรรคกับสมาธิ ผลจึงเป็ นความคืบหน้ าขึ้นเรื่อยๆตามล�ำดับ

การฝึ กให้เกิดความแข็งแรงพรักพร้อมทัง้ กายและใจตัง้ แต่เช้า

มืดนี้ มีส่วนช่วยในการ ‘อ่านชีวิต’ ของลูกค้าเป็ นอย่างมาก กล่าวได้ว่า

ระหว่างวันหล่อนจะอ่านขาดหรือไม่ขาด ก็ข้ น
ึ อยู่กับวินัยในการบริหาร
จิตบริหารกายช่วงเช้านี่แหละ ถ้าวินัยดีจิตก็ตงั ้ มัน
่ มีคุณภาพดี ถ้าวินัย
หย่อนจิตก็หย่อนคุณภาพตาม

หลังถอนจิตออกจากสมาธิ

มะแมจะลงมาท�ำกับข้าวร่วมกับเด็ก

ลูกจ้างชื่อหยิม ระหว่างนัน
้ หล่อนมักพูดคุยกับหยิมทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องที่หยิมอยากรู้ อยากถาม อยากท�ำความเข้าใจ และยิ่งหยิมเข้าใจ

หญิง

ซองสีขาวจ่าหน้ าชื่อที่อยู่ของหล่อนด้วยลายมืออ่อนช้อยแบบผู้
มะแมฉีกขอบซองและคีบกระดาษข้างในออกมา

การขึ้นต้น ไม่มีการลงท้าย มีแค่เนื้อความเป็ นลายมือหวัดแกมบรรจง

เก้าสิบเก้ารายที่ตัดใจจากคนรักได้ อาจมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

ในโลกนี้ แต่อีกหนึ่งรายที่สิ้นหวังจากคนรักเก่า อาจต้องไป
มีชีวิตใหม่ที่แย่ลงในโลกหน้า คนเราไม่เหมือนกัน ขอให้ดูดีๆ
บางคนอ่อนแอเกินกว่าจะได้รับค�ำแนะน�ำให้ตัดใจ
อ่านจบสองรอบด้วยความมึนงง

จดหมายต้องการบอกอะไร

‘เจ้าของเนื้อความ’ เป็ นคนละคนกัน

เจ้าของลายมือเป็ นผู้หญิงธรรมดา พลังชีวิตระดับธรรมดา ส่วน

เจ้าของเนื้อความนัน
้
ธรรมดา

เป็ นใครอีกคนที่มะแมสัมผัสได้ถึงความไม่

อยากคิดว่าเป็ นการเล่นตลกของคนมือบอน สมัยนี้พวกร้อนวิชา

อยู่ไม่สุขเยอะจะตาย

กับหล่อนได้ หล่อนถือเป็ นผลงาน ไม่ใช่ความผิดพลาด เช่น ให้หยิม

หลบหนีความซ�้ำซากจ�ำเจที่น่าเบื่อของตน

เรียกตนว่า ‘พี่’ แทน ‘คุณผู้หญิง’ กับทัง้ กินข้าวโต๊ะเดียวกันตัง้ แต่วัน
แรกที่รับเข้าท�ำงาน

ตลอดช่วงเช้าวันนัน
้ มะแมรับลูกค้าจนถึงเที่ยง

จังหวะเว้นวรรค

โดยปราศจาก

พอพักเที่ยงก็เตรียมรับประทานอาหารกลางวัน

ปกติหยิมจะไปซื้อจากปากซอย และยกมาให้ถึงบนห้อง

ซึ่ง

“จดหมายค่ะพี่”

หยิมยื่นให้กับมือ มะแมรับมามองแล้วเลิกคิว
้ นิดหนึ่ง ปกติงาน

ของหล่อนไม่ต้องข้องเกี่ยวกับการเชิญชวนแบบเจาะจงตัวเท่าใดนัก ถ้า

จะมีมาบ้างก็มักเป็ นจดหมายจากคนรู้จักจริงๆ แบบนานทีปีหน เพราะ
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ข้อแรกคือไม่เข้าใจว่าเจ้าของ

ข้อสองคือสัมผัสได้ว่าเจ้าของลายมือกับ

ชีวิตมากขึ้นเท่าไร มะแมก็ยิ่งได้คนสนิทที่รู้ใจหล่อนมากขึ้นเท่านัน
้

หล่อนเป็ นพวกที่ภูมิใจกับการยกระดับมนุษย์ ถ้าหยิมขึ้นมาใกล้

จดหมายไม่มี

แล้วก็ไม่จ�ำเป็ นต้องกระจอกตกงานมาแต่ไหน

อาจถึงขัน
้ เป็ นไฮโซมีหน้ ามีตาที่อยากเล่นบ้าๆขึ้นมาเป็ นพักๆ
วางจดหมาย

อารมณ์

เป็ นการ

หันมานัง่ ทานข้าวกลางวันคนเดียวอย่างคลาย

แต่คลื่นรบกวนจากจดหมายกลับติดตามมาเป็ นระยะ

จัดการมื้อกลางวันเสร็จ

พอ

มะแมจึงตัดสินใจให้เวลานัง่ ตรวจต้นแหล่ง

คลื่นรบกวนอย่างเป็ นเรื่องเป็ นราว

วัตถุกับเจ้าของวัตถุมีความเชื่อมโยงกัน ปกติแค่มะแมจับตามอง

หรือใช้ฝ่ามือสัมผัสวัตถุนัน
้ ก็จะทราบว่าผู้เป็ นเจ้าของมีจิตมืดหรือสว่าง
ชีวิตเป็ นทุกข์หรือเป็ นสุข

ตัววัตถุจะช่วยรายงานให้รู้ไปถึงจิตของผู้

ครอบครองได้ใกล้เคียงกับที่หล่อนเจอหน้ าพวกเขาเองเลยทีเดียว
วางใจเฉย

อ่านทวนข้อความในจดหมายอีกครัง้ อย่างจะเล็งลึก
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ไปถึง ‘เจ้าของข้อความ’ โดยตรง แต่สัมผัสไปไม่ถึง เปรียบเหมือนมือ
ก�ำลังจะยื่นไปจับวัตถุได้ แต่แล้วก็เจอแก้วหนาๆกัน
้ ขวางเสียก่อน
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเอง

มะแมปิ ดเปลือกตาลง

ลากลม

หายใจยาว ปรับกายปรับใจเป็ นปกติ นึกสร้างดวงกสิณขาว ซึ่งตอนแรก
โย้ไปเย้มาไม่เต็มวง

ตามกระแสคลื่นความคิดฟุ้งซ่าน

แต่ภายในชัว
่

เวลา ๕ นาทีก็เข้าที่เข้าทาง หน่วงนึกได้เป็ นขอบคมกลมดิก และเสถียร

เขาจะเต็มใจท�ำงานอะไรบ้าง เขาต้องคิดอยู่ครึ่งนาทีก่อนตอบว่า ‘ไม่มี’
และหล่อนต้องเป็ นคนบอกว่า

‘มี’

ต�ำรับต�ำราถ่ายรูปมาเล่นกล้องใหญ่

โดยเตือนให้เขาระลึกได้ว่าเคยซื้อ

กับทัง้ อาสาถ่ายรูปวันรับปริญญา

และวันแต่งงานให้เพื่อนสนิทฟรีๆ เขาจึงค่อยเห็นว่ามีใจให้กับงานถ่าย
รูป กับทัง้ เป็ นไปได้ที่จะอยู่บนเส้นทางตากล้องอิสระ

บ่ายโมงครึ่ง ลูกค้าของหล่อนเป็ นคุณป้ าหน้ าตาอิดโรย มาปรึกษา

อยู่เกินหนึ่งนาทีก่อนจะพร่าเลือนลง

เรื่องลูก เรื่องผัว โดยรวมอยากมาเล่าๆๆระบายทุกข์ ระบายความอัดอัน
้

งานได้แน่

เข้าใจคู่ชีวิต เข้าใจลูกหลานอย่างที่พวกเขาเป็ น ไม่ใช่อย่างที่ป้าอยาก

สาวพลังจิตลืมตาขึ้นด้วยความมัน
่ ใจว่ายามนั ้นสัมผัสของตนใช้

จึงอ่านจดหมายใหม่เพื่อหยัง่ ความรู้สึกลงไปถึงเจ้าของเนื้อ

ความ ถ้าเป็ นในภาวะปกติ หล่อนอาจ ‘เห็นหน้ า’ เขาหรือเธอได้ทีเดียว

แต่แล้วอ่านยังไม่ทันจบ ก�ำลังใจของมะแมก็ลดถอยลงเฉยๆ คือ

มะแมต้ อ งใช้ น้� ำเสี ย งและความสามารถในการพู ด จู ง คุ ณ ป้าให้ เ กิ ด สติ
ให้เป็ น

บ่ายสองโมงเศษ ช้ากว่าเวลานัดเกือบห้านาที เพราะมะแมมัวแต่

จู่ๆก็ถอนความสนใจ ขีเ้ กียจใช้จิตสัมผัสเสียอย่างนัน
้ เอง ถามตนเอง

รับค�ำสรรเสริญและอวยพรไม่เลิกของคุณป้ า

เปลืองแรง เปลืองใจเปล่าๆ

เช้งคนหนึ่ง สาวงามนางนัน
้ ฝื นยิม
้ หน้ ามุ่ย เห็นได้ชัดว่าการรอคอยไม่ใช่

ว่านี่ หล่อนจะมานั ่งเสียเวลากับจดหมายยัว
่ ความสงสัยฉบับนี้ ไปท�ำไม

หลังๆมะแมเก่งในทางเลิกคิดถึงเรื่องไม่เป็ นเรื่อง ก็แค่หันความ

สนใจมาหาเรื่องเฉพาะหน้ า
หมายเก่าได้ง่ายๆ

จิตก็มีที่หมายให้ดูดติดใหม่

ผละจากที่

มานอนเอกเขนกในมุมที่จัดไว้ฟังเครื่องเสียงชุดใหญ่โดยเฉพาะ

หล่อนชอบดนตรีประเภทกระทบโสตแล้วสามารถปรับพลังทัว
่ ร่าง จาก
ปั ่ นป่ วนให้กลับคืนสู่ความสมดุลผ่อนคลาย

เห็นผลได้จากที่ลมหายใจ

ยาวขึ้น ลากเข้าและผ่อนออกช้าลง โดยไม่ต้องจงใจพยายาม
นัน
่ เป็ นวิธีพักกลางวันง่ายๆของมะแม

ท�ำอย่างนัน
้ แล้วขยะ

จากห้องด้วยตนเองได้

หลังจากต้อนคุณป้ าออก

มะแมก็พบกับหญิงสาวที่แต่งหน้ าแต่งตัวสวย

เรื่องน่าพิสมัยส�ำหรับเจ้าหล่อน

“คุณมะแมจะบวกเวลา ๕ นาทีให้แจ๊บด้วยไหมคะนี่?”

“แน่นอนค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผิดเวลานิดหนึ่ง แต่ถ้ามะแม

ต่อเวลาให้ใคร คนถัดมาก็ต้องได้ต่อเวลาเช่นกัน เชิญนัง่ ...”

หญิงสาวที่เรียกตัวเองว่า ‘แจ๊บ’ คลายสีหน้ าและมาลงนัง่ ตามค�ำ

เชื้อเชิญ

“แจ๊บก�ำลังไม่สบายใจเรื่องแฟนค่ะ”

มะแมยิม
้ ๆ หน้ าตาขีห
้ งุดหงิดตลอดศกแบบนี้ แฟนของคุณเธอก็

ทางอารมณ์ ที่ ต กค้ า งมาจากการอ่ า นชี วิ ต ลู ก ค้ า ช่ ว งเช้ า มั ก ถู ก กวาด

คงหาโอกาสสบายใจได้ยากเหมือนกันแหละ

กระปรีก
้ ระเปร่าราวกับเป็ นเช้าวันใหม่

แจ๊บปั ่ นป่ วนรวนเรสิน
้ ดี สะท้อนถึงความคิดยุ่งเหยิง สับสน อยากนัน
่

งาน เบื่อการเป็ นพนักงานกินเงินเดือน อยากท�ำอะไรของตัวเองบ้าง แต่

เบือนหน้ าไปทางอื่น เอาใจใส่กับสิ่งอื่นแทน

ทิง้ ได้เกือบหมด

บ่ายโมงตรง

เหมือนหลับเต็มอิ่มแล้วตื่นอย่างสดชื่นด้วยความ

ลูกค้ารายแรกเป็ นหนุ่มมาปรึกษาเรื่องการเปลี่ยน

เหลือเชื่อที่คนมักไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร และจะประสบความส�ำเร็จด้วย

การทุ่มเทให้หนทางเส้นไหน มะแมแค่ถามง่ายๆว่าถ้าไม่มีเงินตอบแทน

30

จากสัมผัสที่ได้นัง่ เผชิญหน้ าในระยะใกล้

กระแสชีวิตของสาว

อยากนี่ตลอดเวลา ขนาดเพิ่งใกล้กันแค่ครึ่งนาที มะแมยังอยากปิ ดตา
แต่เห็นหน้ าหงิกหน้ างอขนาดนี้ ส่งคลื่นรบกวนได้ตลอดวันอย่าง

นี้ก็เถอะ ผู้ชายยังยอมตื๊อ ยอมเป็ นพ่อบุญทุ่มไม่อน
ั ้ กันอยู่ดี มะแมรู้
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เพราะเห็นนิมิตผู้ชายมากหน้ าหลายตารุมล้อมแจ๊บ และเป็ นการรุมล้อม

ตรงหน้ าตนยื่นให้โดยดี

ด้วยความทะยานอยากแม้เกินเอื้อม

เก๋ ดูหรู ให้สัมผัสอ่อนนุ่มอย่างมีระดับ ไม่มีทางเป็ นของท�ำเทียมเด็ด

ในแบบมีใจยื่นมาพยายามเชื่อมให้ติด

คล้ายกระต่ายหมายปองจันทร์

“คุณแจ๊บช่วยยืนขึ้นหน่อยได้ไหม?”

ขาด ราคากี่หมื่นไม่รู้ รู้แต่ว่าแจ๊บไม่ได้ซ้ อ
ื เองแน่นอน เพราะกระแส

“ได้สิคะ”

แจ๊บทราบล่วงหน้ าว่ามะแมอ่านคนด้วยวิธีพิสดารไม่ซ้ำ� กัน

จึง

ลุกยืนง่ายๆ มะแมส�ำรวจชุดแซกเขียว มีแขน กระโปรงแค่เข่า แล้ว
มองเล็งไปที่สร้อยคอ เหลือบมองก�ำไลข้อมือขวา จากนัน
้ จึงมาหยุดที่
นาฬิกาข้อมือซ้าย

“ช่วยถอยหลังไปนิดหนึ่ง... อีกนิด... เอาเป็ นถอยไปติดผนังเลย

แล้วกันค่ะ”

ความรัก

ความหวงแหน

และความรู้สึกวาบหวามประจุรวมอยู่ใน

กระเป๋าอย่างท่วมท้น ถ้าซื้อเองจะไม่มีอารมณ์ปลื้มของขวัญจากผู้ชาย
ให้รู้สึกได้แบบเลย

มะแมจับๆดูไม่นานนัก รายละเอียดเกี่ยวกับ ‘คนให้’ ก็พุ่งเข้า

มากระทบใจจังๆ

ที่หล่อนจับสัญญาณได้เป็ นอันดับแรกคือเจตนาซื้อ

กระเป๋าใบนี้ให้สาวแจ๊บด้วยความหลงพิศวาส อยากเห็นแจ๊บดีใจ

เพียงจับกระแสเจตนาได้ ตัวตนของเขาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในห้วง

แจ๊บเริ่มมองคนออกค�ำสัง่ ด้วยหางตา แต่เก็บความสงสัยไว้ ถอย

มโนทวารของมะแม

“มะแมจ�ำเป็ นต้องดูคุณแจ๊บทัง้ ตัวค่ะ

สาวพลังจิตต้องรีบคว้ากระดาษกับปากกามาเขียนหวัดๆลงไปกันลืม

เท้าไปยืนติดผนังแบบอิดเอื้อนเล็กๆ
อย่าง”

เมื่อได้ยินค�ำอธิบายบ้าง

ด้วยความเต็มใจขึ้น

จะหาจุดสังเกตส�ำคัญบาง

แจ๊บจึงค่อยยืนนิ่งให้มะแมส�ำรวจหุ่น

“ต้องกางแขนกางขาแลบลิน
้ ด้วยไหมคะ?”

มะแมหัวเราะข�ำ แจ๊บมีเสน่ห์อยู่ในความเจ้าโทสะ แม้สุ้มเสียง

ประชดก็ยังฟั งน่ารัก

“ไม่ต้องค่ะ กลับมานัง่ ได้แล้ว ขอบคุณมากนะคะ”
แจ๊บถอนใจเฮือกอย่างไม่เข้าใจอะไร

ได้แต่ท่องไว้ว่ายายนี่ดัง

ยายนี่เก่ง คงไม่แกล้งใช้ให้ไปยืนเก้อเอาสนุกหรอกกระมัง
มะแมก�ำลังอยู่ในโหมดกวาดหา

บนร่างแจ๊บ

ตรงหน้ า

แต่ก็ยังหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ

ทว่าในที่สุดก็เหลือบไปสะดุดกับกระเป๋าถือที่แจ๊บวางไว้

“อ้อ! อยู่นี่เอง” อุทานเบาๆก่อนขออย่างสุภาพ “ขอกระเป๋าให้

มะแมดูหน่อยได้ไหมคะ รับรองไม่เปิ ดค้น ไม่ละลาบละล้วงใดๆทัง้ สิน
้ ”

แจ๊บย่นคิว
้ เล็กน้ อย แต่ก็ท�ำตามที่มะแมต้องการ หยิบกระเป๋าถือ

32

มันเป็ นของแบรนด์เนม หนังแท้สีซิลเวอร์เมทาลิกสะดุดตา ทรง

และความแรงของตัวตนนัน
้

เมื่อทวีข้ น
ึ ก็กลาย

เป็ นรายละเอียดพรัง่ พรูไม่หยุด ราวกับน�้ ำทะลักจากเขื่อนแตก ขนาดที่

จิตใจอ่อนไหวกับผู้หญิง
เรียนเก่งจบสูง
อัศจรรย์ใจแรกพบ
หลงเสน่ห์ลืมไม่ได้
ผูกพัน
ไปต่างประเทศ
ว้าวุ่นใจที่ตกเป็นเป้าแก่งแย่ง
ถูกระแวง
ภาระซับซ้อน
ร ำคาญ
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“เขาชื่ออะไรคะ? เอาชื่อเล่นก็ได้”

อยากได้อิสรภาพ
สงสาร
สองจิตสองใจ
เกิดเรื่อง
ตกลงใจ!

“ปาย”

แค่ฟังฝ่ ายนัน
้ เรียกชื่อแฟนตัวเอง

หลงรัก

แบบชกเปรีย
้ งมีหวังดิน
้ พราดๆอยู่ตรงนี้เอง

ข้อสอบ ทุกอย่างง่ายขึ้นเมื่อเรียบเรียงค�ำพูดจากจุดเริ่มต้น ในแบบชวน
คุยเรื่อยเปื่ อย

ว่าการแปลงมโนภาพออกมาเป็ นค�ำๆเช่นนี้

ช่วยแตกกิ่งก้านสาขาของ

รายละเอียดอื่นๆให้กว้างขวางขึ้น แม้แต่การใส่อัศเจรีย์หรือเครื่องหมาย

ก็ช่วยตอกย�้ำว่าสัมผัสสุดท้ายที่ได้มีความหนักแน่น

ควรแก่การมัน
่ ใจขนาดไหน!

พอสาวแจ๊บยื่นหน้ ามาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าหล่อนจด

อะไรบ้าง
เสีย

มะแมก็รวบกระดาษลงมาวางบนตักซ่อนจากสายตาฝ่ ายนัน
้

“กระเป๋าใบนี้เนื่องในโอกาสวันเกิดหรือวันวาเลนไทน์?”

แจ๊บมองคนถามด้วยสายตาตรง

ความเป็ นผู้หญิงวัยไล่เลี่ยกัน

ท�ำให้เกิดอารมณ์อยากลองของ จึงใช้น้� ำเสียงขุ่นๆคล้ายผิดหวังในความ
สามารถทายทักของมะแม

“มะแมจะไม่คิดเงินคุณแจ๊บ แล้วแถมค่าน�้ ำมันให้คุณแจ๊บเดี๋ยวนี้
แจ๊บยิม
้ เผล่อย่างชักเลื่อมใส

ท่าทางชื่อเสียงของมะแมคงไม่ได้

สร้างขึ้นจากจิตวิทยาเดาลักษณะลูกค้าแน่แล้ว

“วาเลนไทน์!” ตอบอ่อนโยนแบบลดการ์ดลง “แจ๊บอยากรู้ว่าเขา

ใช่เนื้อคู่ของแจ๊บหรือเปล่า และถ้าใช่ เมื่อไหร่เขาจะขอแต่งเสียที”

มะแมเอนหลังพิงพนัก ภายนอกวางสีหน้ าเรียบเฉย แต่ภายใน

คิดหนักว่าจะพูดให้แจ๊บเข้าใจเรื่องทัง้ หมดอย่างไรดี
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“คุณปายนี่เป็ นพวกหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยนะคะ

เกิดมาให้ผู้หญิงทัง้ โลกแข่งกันจ้องจะเอามาเป็ นถ้วยรางวัล
ชัยชนะจะอยู่ในมือใคร”

เหมือน

พิสูจน์ว่า

แม้ไม่มองหน้ า มะแมก็รู้ว่าแจ๊บลอบยิม
้ ภูมิใจ ฝ่ ายนัน
้ น่าจะทะนง

มานานว่าตัวเองต้องชนะสาวทัง้ แผ่นดินแน่!
“แล้วคุณปายนี่...”

มะแมร่ายต่อ

“เจอกันง่ายๆไม่โดนใจเขา

หรอก ต้องเจอกันแบบแปลกๆถึงจะเก็บไปฝั น ให้มะแมทายนะ คุณสอง
คนต้องพบกันแบบเหลือเชื่อ ราวกับฝั นไป ไม่ใช่แค่ประทับใจธรรมดา”

ที่จริงมะแมเห็นภาพๆหนึ่ง แต่ไม่กล้าเสี่ยงพูด เพราะเห็นไม่ชัด

นัก ปกติหล่อนจะตีค่าความแจ่มชัดของสัมผัสออกมาเป็ นคะแนน ถ้า
ภาพในใจมีมิติ ทรงชีวิตชีวา ตลอดจนให้ความรู้สึกเป็ นจริงเป็ นจังว่าใช่

แน่ อย่างนัน
้ ถือเป็ นคะแนนความมัน
่ ใจเต็มร้อย แต่ถ้ากํ้ากึ่ง ภาพเบลอ
หรือเหมือนมีหมอกมัวบดบัง ก็ตีเป็ นคะแนนความน่าเชื่อถือได้ไม่ถึงห้า

“ถ้าแจ๊บบอกว่าซื้อเองล่ะคะ?”

ด้วย!”

ขืนให้ค�ำตอบตรงไปตรงมา

ที่ สุ ด ก็ ก้ ม หน้ าช� ำ เลื อ งมองกระดาษคล้ า ยแอบดู โ พยตอนท� ำ

นอกจากเป็ นบันทึกกันลืม มะแมยังเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ตกใจในตอนท้าย

ทัง้ คลัง่ ไคล้หนุ่มปายขนาดไหน

มะแมก็ทราบทันทีว่าแจ๊บทัง้

สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบบนัน
้ หล่อนจะรอดูองค์ประกอบอื่นก่อนพูด
“ค่ะ!”

แจ๊บยอมรับด้วยเสียงคมใส

“แจ๊บว่าต้องไม่มีคู่ไหนใน

โลกได้เจอกันแบบเราแน่ วันนัน
้ แจ๊บรีบเป็ นบ้าเป็ นหลัง เพื่อนช่วยไป
ส่งที่ห้าง ไอ้เราผลุนผลันลงจากรถพร้อมถุงหลายใบ เลยลืมกระเป๋าถือ

ของตัวเอง เพื่อนก็รีบออกรถเพราะเป็ นที่จอดชัว
่ คราว พักหนึ่งแจ๊บถึง
รู้ตัว แทบเป็ นลมเลย เพราะทัง้ กุญแจรถ โทรศัพท์ และเงินทองอยู่ใน

นัน
้ หมด โชคดีเผอิญเหลือเศษเหรียญอยู่ เลยตรงเข้าไปใช้ตู้โทรศัพท์
สาธารณะของห้าง แต่จ�ำเบอร์เพื่อนไม่ได้ถนัด เพราะไม่เคยต้องกดเอง”
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โลก

“คุณแจ๊บเลยกดผิด

ไปเข้าเบอร์ของเขา

เขาก�ำลังยืนจับตามองคุณแจ๊บอยู่ด้วยความสะดุดตาก่อนหน้ านัน
้

อยู่พอดี!”

มะแมรีบต่อค�ำบอกเล่าให้อย่างนึกเสียดาย

เล่าออกมาเสียก่อนหน้ านี้

ที่ไม่เป็ นฝ่ ายชิง

หล่อนเห็นภาพต่อโทรศัพท์ผิด

โทรศัพท์ก็ยืนอยู่ใกล้ๆนัน
่ เอง

เครื่องยืนยันความถูกต้องให้มะแม

เสียงตบมือลัน
่ ของแจ๊บ

และคนรับ

คือเสียงหัวเราะเอิก
๊ อ๊ากกับ

“ใช่ๆๆ!” มันเป็ นการเล่าเรื่องที่วนไปเวียนมานับร้อยรอบ แจ๊บจึง

ดีใจที่มะแมช่วยทุ่นแรง

ไม่ต้องให้หล่อนฉายจุดสุดยอดซ�้ำด้วยตนเอง

“เหลือเชื่อจริงๆคุณมะแมว่าไหม?

ทุกคนฟั งเรื่องแล้วฟั นธงเลยว่า

เทวดาหรือบุญเก่าแต่ปางไหนส่งเรามาเจอกันแน่ๆ ไม่ต้องสงสัยเลย”
“เขาอาสาไปส่งคุณแจ๊บ?”
“ไปส่งที่รถเพื่อนน่ะค่ะ

บรรยายไม่ถูกเลยว่ารสชาติของวันนัน
้

มันหวานแหวว แล้วก็ประหลาดล�้ำลึกขนาดไหน”
แจ๊บท�ำตาลอยฝั นๆ

“ร้อยปี น่าจะมีแบบคุณแจ๊บคู่เดียว” มะแมช่วยเสริมให้อีกฝ่ ายได้

ฟูฟ่องเต็มที่ “ทางคุณปายก็หลงคุณแจ๊บแบบออกอาการหนักเหมือนกัน
นะ เจอกันไม่กี่วัน ผูกพันเหมือนคบกันมาสิบปี เขาเรียนดอกเตอร์ยัง
ไม่จบ แทบไม่อยากกลับไปเรียนต่อเลยทีเดียว”

คราวนี้แจ๊บเบิกตากว้าง อ้าปากค้างอยู่นานก่อนหัวเราะดังๆแบบ

เปิ ดหมดเปลือก
อีกแล้ว

เพราะไม่เหลือความสงสัยในความสามารถของมะแม

“เก่งค่ะ! ตอนเจอกันพี่ปายเขากลับเมืองไทย ต้องมาหาข้อมูล

อะไรของเขาช่วงหนึ่ง

เขาพูดเองเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะเหลืออีกแค่ปี

เดียวน่าจะจบ เขาจะไม่กลับไป จะอยู่แต่งงานกับแจ๊บเดือนนัน
้ เลย”

มะแมหัวเราะเอื่อยเพื่อให้เข้ากับเสียงเล่าหวานๆของแจ๊บ ชักนึก

สงสารจนไม่อยากพูดอะไรต่อ อยากปล่อยแจ๊บให้ล่องลอยอยู่กับ ‘ความ
ฝั นที่เคยเป็ นจริง’ ไปตามทาง
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“เป็ นความสุขที่น่าอิจฉามากค่ะ”

แล้วก็บังเอิญที่สุดใน

“เหรอคะ? แจ๊บถือว่าเป็ นค�ำท�ำนายแล้วนะ เขาจะกลับมาแต่งกับ

แจ๊บเมื่อไหร่? นี่ก็ตงั ้ ปี กว่าแล้ว ไม่ทันใจเลยจริงๆ”
มะแมถอนใจยาว

เบือนหน้ าไปทางอื่น

นัยน์ตาทอประกายสุขของแจ๊บขึ้นมาตงิดๆ

เพราะชักไม่อยากเห็น

“เสียดายนะคะ ระยะทางที่ห่างไกล ท�ำให้ใจของคุณแจ๊บร้อนรน

ไปหน่อย คุณแจ๊บมัน
่ ใจในเสน่ห์ของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็ระแวงว่า
เขาจะมีใครอื่นไปเรื่อย”

ความสุขที่กระจายมาจากแจ๊บหายวูบแบบเฉียบพลัน

“ก็เขายอมรับนี่คะว่าก่อนหน้ าจะมีแจ๊บ เขามีทงั ้ แหม่ม ทัง้ หมวย

๋ รอคิวเลย แล้วพวกนัน
ทัง้ แขกมาติดพันเยอะแยะ แทบจองตัว
้ ไม่ใช่มา

เกาะแกะเฉยๆ แต่ดันมีอะไรกันด้วยทุกราย แล้วแจ๊บจะไม่คิดมากได้
ไง”

“เขาขอให้คุณแจ๊บไว้ใจ แต่คุณแจ๊บก็ไม่เคยไว้ใจเขา เผลอพูด

ซักไซ้ทุกวันใช่ไหมล่ะ?”
“ก็ช่วยไม่ได้นี่!”

แจ๊บก้มหน้ าจีบปากพูด พยายามท�ำเสียงอู้อใี้ ห้ฟังน่ารัก แต่มะแม

รู้ดีว่าตอนแจ๊บสอบเค้นแฟน น�้ ำเสียงจะไม่ใช่แบบนี้ และมันก็จะค่อยๆ
เพิ่มความบีบคัน
้ หัวใจได้หนักหน่วงเข้าขัน
้ ผู้คุมนักโทษในที่สุด
มะแมลอบระบายลมหายใจช้าๆ

กี่คู่หวานต่างก็ค้นพบตรงกัน

หมด แต่ไม่ค่อยเอาไปบอกต่อ หรือไม่ค่อยอยากรับสารภาพ...
แรกพบสบตาแค่มายา ปั ญหาที่ตามมาสิของจริง!

“คุณแจ๊บเคยบินไปหาเขาครัง้ หนึ่งด้วยนี่ใช่ไหม? ตอนนัน
้ เขาหัว

ปั ่ นน่าดูเลยนะ

เพราะก�ำลังวุ่นวายทัง้ เรื่องงานทัง้ เรื่องเรียนอย่างหนัก

แล้วยังต้องมาเทคแคร์คุณแจ๊บอีก มันท�ำให้ภาระของเขาซับซ้อนสุดขีด

ทัง้ หมดนัน
่ ก็เพียงเพื่อแลกกับที่คุณแจ๊บได้สบายใจว่าเขาไม่ซุกซ่อนใคร
ไว้จริงๆ”

หน่วยตาแจ๊บเบิกกว้าง

“คุณมะแมรู้ขนาดนี้เลยเหรอ?”
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มะแมเบนหน้ ากลับมาสบตาตรง ไม่ตอบค�ำถาม แต่พูดเข้าเรื่อง
“ความผิดพลาดที่สุดของผู้หญิงเรา

ไม่ใช่ตอนส่งเสียงวีด
้ บาด

แก้วหู แต่เป็ นการส่งคลื่นรบกวนจิตใจไม่เลิกรา บางทีคลื่นรบกวนก็มา

นัน
่ เหมือนหนามต�ำให้แจ๊บสะดุ้งได้ แต่ยังปากแข็ง
“อะไร... แจ๊บท�ำผิดยังไง?”
“ก็ไม่ต้องอะไรมาก

แค่เผลอไปเพ่งบ่อยๆว่าคู่ของเราไม่ได้

เสน่ห์ของเราอาจท�ำให้เขาทนได้

อย่างใจตรงไหนบ้าง แล้วคาดคัน
้ บ่อยๆว่าจงเป็ นอย่างใจฉั นให้ได้

แรงกดดัน ผลักไสเขาออกห่าง ขนาดที่เราต้องใจหายเมื่อรู้ตัวในภาย

แจ๊บเริ่มหน้ าหงิก ชักรู้สึกเหมือนมานัง่ ให้คนแปลกหน้ าต่อว่าเอา

กับค�ำพูดหรือเมสเสจที่ฟังดูดีนี่แหละ

นาน แต่วันหนึ่งการจับผิดซ�้ำๆจะเปลี่ยนแรงดึงดูดของเราให้กลายเป็ น
หลัง”

“เอ่อ... นี่หมายความว่า...?”

“ความพยายามเหนี่ ยวรัง้ บางครัง้ มันยิ่งกว่าการผลักไส”
แจ๊บหน้ าร้อนผ่าว ชักหนาวๆสันหลัง

เดี๋ยวนี ้ นั่ นแหละผิดทางสร้างคู่แท้ เข้าทางสร้างคู่เวรแล้ว”

ฝ่ ายเดียว ขนาดเพื่อนสนิทหรือแม้แต่พ่อแม่หล่อนยังไม่ฟังเลย แล้ว
ยายคนนี้เป็ นใคร?

“คุณมะแมสรุปว่าแจ๊บกับพี่ปายลงเอยกันยังไงคะ”

แจ๊ บ ถามเป็ นสั ญ ญาณบอกการหมดความอดทนฟั งเทศนาต่ อ

“แต่แจ๊บพยายามเอาใจเขาทุกอย่าง อยากได้อะไรให้หมด เขา

มะแมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�ำไมจึงเลือกใช้ไม้แข็ง อาจจะเพราะ

“คุณแจ๊บคะ... คนเราไม่จ�ำว่าได้อะไรมาจากใครแค่ไหน แต่

ขนาดไหน เลยไม่ค่อยมีแก่ใจประเล้าประโลมต่อเท่าไรนัก

เป็ นคนแรกที่ได้แจ๊บด้วย ถือว่าแลกกันแล้วนี่”

ฝั งใจว่าเสียอะไรให้คนอื่นบ้าง โดยเฉพาะส�ำหรับคนธรรมดาคนหนึ่ง

อ่านออกทะลุปรุโปร่งว่ายายตัวแสบตรงหน้ านี่ เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ

“สิ่งที่คุณแจ๊บท�ำไปทัง้ หมด น� ำไปสู่การลงเอยโดยตัวของมันเอง

แล้ว การถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา คือการเสียความเป็ นตัวของตัวเองไป

อยู่แล้ว มะแมมีหน้ าที่แค่ค่อยๆฉายภาพให้คุณแจ๊บดู”

ถ้าคุณปายให้สิ่งมีค่าบางอย่างมา โดยมีข้อแม้ว่าคุณแจ๊บต้องยกทัง้ ชีวิต

เสียงและสายตาของตนชักกระด้างผิดปกติไปหน่อย

ทัง้ หมด หรือเท่ากับไม่มีชีวิตเป็ นของตัวเองอีกเลย ถามตัวเองสิคะว่า
ทัง้ หมดให้เขาไป คุณแจ๊บจะยอมไหม?”
แจ๊บตอบสวนทันควัน

“มะแมก�ำลังพูดถึงยกชีวิต ‘ทัง้ หมด’ ซึ่งรวมทัง้ ความรู้สึกนึกคิด

ด้วยนะคะ แต่ที่ผ่านมา กะแค่ยอมไว้ใจเขายังไม่ได้เลย”

คนมาขอค�ำปรึกษาเน้ น

เสียงหนักแน่นอย่างไม่ยอมแพ้ “คู่แท้ควรจะเห็นใจกันไม่ใช่หรือ? แค่
จับผิดนิดจับผิดหน่อยจะอะไรนักหนา เขาน่าจะใจกว้าง เข้าใจว่าเราหวง
ก็เพราะรัก”

“คืออย่างนี้นะคะคุณแจ๊บ พอคอยจ้องจับผิดคนอื่น เราจะเริ่ม

ท�ำอะไรผิดๆโดยไม่รู้ตัว

แล้ว มันก็หนักเกินจะรับ”
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แล้วมะแมก็เป็ นฝ่ ายรู้สึกตัวว่าทัง้ น�้ ำ

นุ่มนวลลง แต่ยังคงเป็ นถ้อยค�ำแบบชกตรงเหมือนเดิม

จึงปรับระดับให้

“จากที่มะแมสัมผัส พอคุณแจ๊บกลับเมืองไทยได้พักหนึ่ง น่าจะ

“ยอม!!”

“แจ๊บเชื่อว่าแจ๊บกับพี่ปายเป็ นคู่แท้”

สองสาวประสานตากันนิ่ง

ที่ส�ำคัญคือความผิดบางอย่างถ้าสะสมมาก

เคยเมา

แล้วก็เผลออาละวาด

ถามถึงวันกลับจากแฟนซ�้ำแล้วซ�้ำอีก

ฝ่ ายเขาก็อึกอักอยู่นัน
่ เอง คุณแจ๊บถึงจุดเดือดขึ้นมาเลยขาดสติ ด่าเขา

แช่งเขา ล�ำเลิกที่เขาเคยได้คุณแจ๊บมา คาดคัน
้ ว่าจะมาทิง้ ขว้างกันน่ะ
อย่าหวัง พอทะเลาะทัง้ เมาขาดสติหนักเข้า คุณแจ๊บก็ลามถึงพ่อถึงแม่
เขา มะแมไม่รู้ว่าคุณแจ๊บใช้ค�ำแรงๆอะไรไปบ้าง รู้แต่ว่ามันเสียดแทง
มาก แล้วก็ท�ำให้เขาเข็ดขยาด หรือประมาณกลัวๆคุณแจ๊บ เห็นภาพคุณ
แจ๊บต่างจากเดิมอย่างถาวรไปเลย”

คราวนี้แจ๊บนัง่ ตัวแข็งทื่อ เงียบกริบ ไม่เถียงสักค�ำ...

“เข้าใจหรือยังคะ ค�ำพูดที่ขาดสติของคุณแจ๊บนัน
่ เองคือจุดลงเอย

ของความสัมพันธ์

แต่ด้วยความที่คุณปายทัง้ รัก

ทัง้ สงสาร

เขาเลย
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พยายามถนอมน�้ ำใจคุณแจ๊บเรื่อยมาด้วยการรับโทรศัพท์บ้าง”

ริมฝี ปากของแจ๊บสัน
่ ระริกอย่างไม่อาจควบคุม คล้ายล�ำคอถูกยัด

ด้วยนุ่นหนา จะเปล่งค�ำก็เปล่งไม่ออก มะแมเห็นแล้วเกือบใจอ่อน คิด

เปลี่ยนไปชวนคุยเรื่องอื่นเป็ นการชักแม่น้� ำทัง้ ห้าสักพัก แต่อีกใจก็รู้สึก

มะแมก็ช็อคเป็ นเหมือนกัน นิ่งงันอย่างท�ำอะไรไม่ถูก ไม่ทราบจะ

เอาอย่างไรดี ระหว่างวิ่งตามไปปลอบหรือปล่อยให้ฝ่ายนัน
้ สงบอารมณ์
เอาเองตามบุญตามกรรม

มัน
่ ใจว่าสามารถกล่อมให้แจ๊บระงับโทสะได้

แต่ก็รู้สึกเหนื่อยๆ

เสร็จแล้วอาจจับ

เพลียๆ แข้งขาไม่อยากขยับอย่างไรไม่ทราบ หล่อนมีข้ออ้างที่ดีคือยังมี

“เขาเรียนจบแล้วค่ะ และดูเหมือนรับปากหรือเซ็นสัญญาท�ำงานที่

เป็ นแน่แท้ แม้ฝืนดันทุรังตามออกไปก็ไร้ประโยชน์ ไม่มีเวลาเหลือพอ

ว่าถ้าขาดความต่อเนื่อง

ลูกค้ารายนี้จะหลงประเด็น

แพะชนแกะมัว
่ เลยตัดสินใจเผยความจริงให้สน
ิ้ เรื่องสิน
้ ราว

โน่นไปแล้วด้วย น่าจะเป็ นเวลาหลายปี ถ้าเดาไม่ผิดทางบริษท
ั ต้องจ่าย
เงินชดเชยให้หน่วยงานที่ส่งเขาไปเรียนมากโข

เขาก็ก�ำลังรอจังหวะดี

ที่สุดที่จะบอกคุณแจ๊บ ถึงคุณแจ๊บจะบินไปหาอีก ก็อาจพบว่าเขาไม่ได้
อยู่ที่เดิมแล้ว และก็ไม่แน่ว่าเขาจะใจอ่อนยอมบอกที่อยู่ใหม่หรือเปล่า”

ลูกค้าคนต่อไปรออยู่ หากจะปลอบแจ๊บต้องใช้เวลาไม่ต่�ำกว่าหนึ่งชัว
่ โมง
อยู่ดี

คิดเช่นนัน
้ แล้ว

มะแมก็ถอนใจเฮือก

เหลือไปพักผ่อนกินน�้ ำกินท่าจะดีกว่า

บอกตนเองว่าเอาเวลาที่

ม้วนเดียวจบตามความตัง้ ใจ มะแมค่อยโล่งไปเปลาะ หล่อนคุ้น

เคยกับบรรยากาศข้นหนักแบบนี้ดี กะว่าอีกเดี๋ยวค่อยปลอบด้วยถ้อยค�ำ

ทุ้มนุ่มเป็ นเหตุเป็ นผล

ดึงใจฝ่ ายรับฟั งให้ได้กลับสติข้ น
ึ มาใหม่

กลายเป็ นอีกคนที่รู้คิดกว่าเดิม

และ

“ท�ำไม... เขา... คุณมะแมแน่ใจหรือคะ?”

แจ๊บเสียงสัน
่ เครือ เอ่ยตะกุกตะกักเหมือนเด็กหลงทางที่เพิ่งรู้ตัว

ว่าถูกผู้ใหญ่ทอดทิง้ จะไม่เอาไปด้วยแล้ว...

มะแมสงสารจับใจขึ้นมาก็คราวนี้ จริงๆแจ๊บน่าจะสงสัยอยู่ก่อนว่า

คนรักไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไป

ไม่ใช่แค่ปล่อยให้มองหาแล้วใจหายเล่น

ที่มานั ่งตรงนี้ ก็หวังเพียงว่าจะมีผู้วิเศษช่วยร่ายมนต์ติดตามคนรักกลับ

มา ไม่ได้คาดฝั นว่าจะพบการตอกย�้ำความจริงให้สะเทือนไปถึงขัว
้ หัวใจ
หนักกว่าเดิม

“คุณแจ๊บคะ มะแมว่าบุญเก่าของพวกคุณท�ำกันมาดีพอ ถึงจูงมา

พบ มาคบกัน แต่บุญใหม่ช่วยสร้างกันไม่ถึงไหน ต่างฝ่ ายต่างรักษากัน
และกันไว้ไม่ได้ แต่มะแมรับรองว่าเร็วๆนี้...”

ยังไม่ทันขาดค�ำ มะแมก็เจอประสบการณ์ครัง้ แรก ที่ลูกค้าลุกขึ้น

กลับหลังหัน

ปึ งปั งพรวดพราดออกจากห้องไปด้วยกิริยาเกรีย
้ วกราด

ลืมแม้กระทัง่ จ่ายเงินค่าปรึกษาให้
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บทที่ ๓

มะแมหุบยิม
้

ส�ำรับอาหารบนโต๊ะกลางเสร็จก็เดินออกจากห้องโดยไม่ทักอะไร

วงจรการใช้ชีวิตยังคงเป็ นไปตามปกติ

มะแมเข้านอนตัง้ แต่สี่

ทุ่มครึ่ง ปิ ดตาเข้าสู่ความหลับสนิทด้วยอาการของคนที่พร้อมจะทิง้ ขยะ
์ ้วย
ทางอารมณ์ ไม่เอาเข้าไปร่วมในนิทราสวัสดิด
หกชัว
่ โมงผ่านไป

นาฬิกาชีวะปลุกให้มะแมตื่นเองตอนตีสี่ครึ่ง

พอดีเหมือนทุกวัน จะแตกต่างบ้างก็คือก่อนตื่นไม่กี่อึดใจ หล่อนฝั นว่า

กลับเป็ นเด็กนักเรียนอีกครัง้ และท�ำข้อสอบผิด มารู้ตัวก็เมื่ออ่านเฉลย

ในภายหลัง พอตื่นขึ้นเลยรู้สึกแย่นิดหน่อย แต่ฝันก็คือฝั น ขีเ้ กียจมานัง่
ค้นหาต้นตอของฝั นไม่ดี

เพราะอาจขุดลงไปเจอข้อผิดพลาดที่ผ่านมา

แล้ว และพลอยท�ำให้เสียความมัน
่ ใจในการท�ำงานวันใหม่ไปเปล่าๆ

ทุกเช้าหล่อนมีกติกากับตนเองว่าจะต้องตื่นขึ้นกับความเชื่อมัน
่

ว่าชีวิตตนสุกสว่าง และพร้อมจะกระจายรัศมีความสว่างต่อไปให้คนอื่น
ประดุจเปลวเทียนต่อเปลวเทียน

แต่หยิมไม่ทันเห็นว่านัน
่ คือความผิดปกติ

หล่อนเรียนรู้ข้อผิดพลาดทุกชนิดที่

สาวพลังจิตลากลมหายใจยาว

เครียด

พอจัด

ก่อนผ่อนออกอย่างพยายามไม่

แกะซองดึงกระดาษจดหมายออกอ่านด้วยอาการเป็ นปกติ

ยอมรับว่าใจแป้ วชอบกล

ของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าได้

ความรู้สึกไม่ต่างจากการต้องเข้าฟั งเทศนา

ถ้ายุ่งกับเรื่องของต�ำรวจ

ระวังจะตกอยู่ในอันตราย
ขนลุกเกรียว ราวกับบรรทัดข้อความนัน
้ เป็ นธารน�้ ำแข็งยะเยียบ

หลัง่ ราดจากสมองลงไปถึงไขสันหลัง

มันเป็ นจดหมายลายมือผู้หญิง

เช่นเดิม ส่วนเจ้าของข้อความตัวจริง ก็ส่ อ
ื สารให้พิศวงงงงวยตามเคย
พอรู้สึกตัวว่าลมหายใจหยาบและสัน
้

มะแมก็ระงับความ

เกิดขึ้นตัง้ แต่ในวันที่มันเกิด กับทัง้ ตัง้ ใจควบคุมอย่างดีไม่ให้มันเกิดขึ้น

กระวนกระวายที่ก่อตัวขึ้นทีละน้ อย ลากลมหายใจยาวอย่างผ่อนคลาย

ซ�้ำซาก

จริงหรอก

อีก จึงไม่มีความจ�ำเป็ นต้องทบทวนความผิดพลาดใดๆให้ใจหม่นหมอง

เล่นโยคะ วิ่งสายพาน นัง่ สมาธิ ท�ำกับข้าว ระหว่างท�ำก็สอนโน่น

กว่าเดิม พยายามบอกตัวเองว่าเจอตลกร้ายอีกแล้ว ไม่มีอะไรน่ากลุ้ม
กินข้าวเสร็จพักผ่อนด้วยดนตรีคลายอารมณ์ดังเคย

สอนนี่ให้กับหยิม กินข้าวเช้าร่วมกับหยิม อ่านหนังสือพิมพ์ แล้วขึ้น

รู้ตัวว่าความวิตกคืบคลานรุกล�้ำเข้ามาไม่หยุด

กิจวัตรไม่สะดุด

แหวกแนวของบริษท
ั ใดเป็ นแน่

ไปอาบน�้ ำเตรียมพบกับลูกค้ารายแรกของวัน

ทุกสิ่งเข้าที่เข้าทางตาม

ลูกค้าช่วงเช้าผ่านไปทีละคนด้วยความราบรื่นยิ่ง

ถึงเวลาพัก

การสัง่ สอนและการเตือนภัยนี้

แต่มะแม

จดหมายลึกลับที่มีแต่

คงไม่ใช่แค่วิธีโฆษณาขายประกันอัน

ถ้าใครตัง้ ใจแกล้งเล่นงานหล่อนให้กระวนกระวาย

ก็นับว่า

กลางวั น มะแมจึ ง เต็ ม อิ่ ม ด้ ว ยความภาคภู มิ กั บ การเปลี่ ย นชี วิ ต ของ

ประสบความส�ำเร็จเป็ นอย่างสูง ตอนนี้หล่อนก�ำลังคิดหนัก วันๆมีแต่

ชีวิตให้ดีข้ น
ึ ได้แม้แต่นิดเดียว หล่อนก็นับว่านัน
่ คือความส�ำเร็จแล้ว

บอกวิธี ‘ตัดใจซะ’ จดหมายฉบับเมื่อวานจึงก่อความละล้าละลังเอาเรื่อง

ลูกค้า ๖ คน มากบ้าง น้ อยบ้าง ตามเหตุปัจจัย แค่ลูกค้าปรับความเข้าใจ

หน้ าที่ของหล่อนคือเปลี่ยนใจคน เพราะถ้าไม่เปลี่ยนใจ ชีวิตก็

ไม่มีทางเปลี่ยน!

อิ่มเอมเปรมปลื้มอยู่ดีๆ สิ่งรบกวนจิตใจชิน
้ ใหม่ก็ลอยมาแปะหน้ า
“จดหมายค่ะพี่”
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ลูกค้ามาขอค�ำปรึกษาเรื่องความรัก

และส่วนใหญ่หน้ าที่ของหล่อนคือ

โดยเฉพาะตอนเจอกรณีสาวแจ๊บ ที่หุนหันพลันแล่นอย่างน่ากลัว แค่รู้ว่า
โดนแฟนทิง้ แน่ก็ฟาดงวงฟาดงาต่อหน้ าต่อตาหล่อนแล้ว
ว่าเจ้าหล่อนจะไปจัดการกับชีวิตตัวเองท่าไหน

ป่ านนี้ยังไม่รู้

มาถึงจดหมายฉบับล่าสุด อ่านผ่านๆเหมือนการข่มขู่ดีๆนี่เอง หรือ
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ว่าที่แท้ ‘เขา’ อยากให้หล่อนเลิกอาชีพที่ปรึกษาปั ญหาชีวิต เขาเป็ นใคร
ต้องการอะไรจากหล่อนกันแน่?
ไม่เป็ นอันนอนฟั งดนตรี

กลับไปกลับมา

มะแมปิ ดเครื่องเสียงแล้วลุกขึ้นเดิน

พยายามให้สัมผัสกระทบระหว่างเท้ากับพื้นแย่งใจมา

จากคลื่นความฟุ้งซ่านในหัว

กระทัง่ ใจเริ่มมาอยู่กับความแจ่มชัดของ

เท้ากระทบ ห่างออกมาจากพายุความพะวง จึงรู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง

กลับมาที่โต๊ะและอ่านจดหมายอีกครัง้ ก็ยังจับกระแสเจตนาของ

ผู้ส่งจดหมายลึกลับไม่ถูก
เจ้าของข้อความให้ได้

ยิ่งลองจ้องเข้าไปแรงๆอย่างจะสัมผัสถึงตัว

ก็ยิ่งตระหนักว่าตนก�ำลังเล่นกับเครื่องขวางที่มี

ปฏิกิริยาต้านกลับ ท�ำให้เกิดผลข้างเคียง ปวดหัวตึบ หน้ ามืดวูบวาบอีก

ต่างหาก

เมื่อวานส่องดูตามปกติแล้วเปลีย
้ เพลีย

นึกคร้านที่จะพยายาม

มองให้เห็น คล้ายออกแรงผลักก�ำแพงแล้วโดนก�ำแพงต้านกลับให้ใจฝ่ อ

แต่วันนี้จ้องจะดูให้ได้ ผลถึงกับปวดหัวตะครัน
่ ตะครอ ราวยิงหมัดชก
ก�ำแพงเต็มแรง เจ็บทัง้ หมัด ร้าวถึงไหล่ สะเทือนถึงตัวทัว
่ ไปหมด
นี่มันอะไรกัน?

อันเนื่องจากมะแมยังละอ่อนในเชิงประสบการณ์กีฬาพลังจิต จึง

ไม่สามารถตัดสินแม้กระทัง่ ว่าอุปาทานไปเองหรือเปล่า

หล่อนครุ่นคิด

ใหม่ เลิกใส่ใจตัวตนเจ้าของข้อความ แต่หันมาพินิจพิเคราะห์เนื้อหาใน
จดหมายแทน

ดูเหมือนฉบับล่าสุดนี้เป็ นการเตือนให้ระมัดระวัง

พัวพันกับคดีหรืองานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

อย่าเข้าไป

มะแมทบทวนย้อนไป

แน่ใจว่าตลอดทัง้ สัปดาห์ที่ผ่านมา ค�ำปรึกษาของหล่อนไม่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมใดๆเลย จะมีบ้างก็คดีฟ้องหย่า ซึ่งหล่อนมีหน้ าที่แค่พูดถึง

ปมเหตุ วิธีคลายปม ตลอดจนการเตรียมรับมือกับผลที่จะตามมา จึง
มองไม่เห็นว่าหล่อนจะสร้างความเดือดร้อนทางกฎหมาย
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของต�ำรวจที่ตรงไหน

แปลว่าเรื่องที่จดหมายเตือนยังไม่เกิดขึ้น

อนาคตอันใกล้กระนัน
้ หรือ?
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หรือกระทัง่

แต่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน

หล่อนไม่ใช่พวกรู้อนาคตแบบอยู่ๆตอบได้หมดว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ในวันพรุ่งนี้ ถ้าจะรู้ล่วงหน้ าเกี่ยวกับอะไร ก็ต่อเมื่อเห็นว่าอะไรนัน
้ ก�ำลัง
เป็ นเช่นใดอยู่เดี๋ยวนี้

เหมือนนักพืชศาสตร์ที่อาจท�ำนายถูกในทันทีที่

เห็นเมล็ดพันธุ์ ว่ามันจะเติบใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเป็ นต้นไม้แบบ

ไหน แคระแกร็นหรือสูงใหญ่ได้เพียงใดในดิน น�้ ำ แดด และอากาศหนึ่งๆ
สรุปคือเมื่อหล่อนไม่รู้ ก็เลยตัดสินไม่ถูกว่าเจ้าของจดหมายรู้จริง

หรือมัว
่ นิ่ม และเมื่อไม่รู้ว่าเจ้าของจดหมายมัว
่ หรือเปล่า หล่อนจะมานัง่
กลุ้มหาอะไร?

กระวนกระวายกับข้อความในจดหมายลึกลับ

ทางออกให้ชีวิตใครได้เล่า?

บอกตนเองซ�้ำๆว่าสบายใจแล้ว

ลึกลับชวนสนเท่ห์นี่อีกแล้ว
บ่ายโมงตรง

ไม่เอาแล้ว

จะมีหน้าไปเปิ ด
ไม่คิดถึงจดหมาย

เป็ นลูกค้าชายคนหนึ่งที่ก�ำลังเข้าตาจน

ชีวิตวก

วนอยู่กับการถูกใส่ไคล้ จะท�ำงานก็ถูกขัดแข้งขัดขา ไม่ก้าวหน้ าเสียที

มะแมให้ค�ำแนะน� ำไปง่ายๆว่า คนดีตัดสินคุณจากผลงาน คนพาล
ตัดสินคุณจากเสียงลือ
เลย

ถ้าเขาจะต้องระเห็จออกจากงานก็เหมาะ

จะได้ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางคนพาลไง

แล้วเขาก็มีงานถนัดรออยู่

ด้วย เหนื่อยหน่อยถ้าต้องท�ำเอง เสี่ยงหน่อยถ้าต้องกู้บ้าง แต่หล่อนเอา
เครดิตเป็ นประกันว่าเขาจะประสบความส�ำเร็จยิ่งใหญ่
บ่ายโมงครึ่ง

เป็ นลูกค้านักศึกษาชายเพิ่งเรียนจบ

วิชาความรู้ที่ร่�ำเรียนมาไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากอยู่กับมัน

และพบว่า

มะแมหนักใจอยู่

บ้าง เพราะนายคนนี้เป็ นพวกเฉื่อย อยากงอมืองอเท้า ไม่สนใจอะไร
จริง ช่วยกวาดหาสิ่งที่น่าจะดึงดูดใจ ก็พบแต่เกม หนังโป๊ และการเที่ยว

กลางคืน หล่อนได้แต่ให้คติว่า ชีวิตคนสัน
้ อยู่แล้ว อย่าให้มันสัน
้ ลง

ไปอีกด้วยความว่างเปล่าของวันนี ้ ที่ไม่รู้จะท�ำอะไรดี เขาจากไป
พร้อมกับความทึ่งที่หล่อนรู้จักเขายิ่งกว่าตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ค�ำตอบว่าตัว
เองคือใคร ควรท�ำสิ่งใดอยู่ดี

บ่ายสองโมง เป็ นลูกค้าหญิงหน้ าเศร้าวัยกลางคน ท่าทางเปล่า

เปลี่ยว หัวเดียวกระเทียมลีบ รู้สึกเหมือนเกิดมาไม่มีใคร และจะตาย
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เฝ้ าแต่นึกอยู่ว่าคน

แนะนิ่มๆว่า ทางลัดมีอยู่สองแบบ แบบที่หนึ่ งคือพาไปสู่จุดหมาย

เป็ นเด็กมาจนถึงบัดนี้ แล้วสรุปขมวดท้ายว่า ต่อให้เป็ นศัตรูตัวฉกาจ

นัน
้ ทายเป็ นขัน
้ ๆว่าชีวิตการเงินการงานของเขาเป็ นมาอย่างไร ตบด้วย

ไปอย่างไม่มีใคร

ทัง้ นี้เพราะเป็ นโรคหวาดระแวง

รอบข้างคอยจ้องท�ำร้ายตนเอง มะแมทายเหตุการณ์ตงั ้ แต่เจ้าหล่อนยัง
ก็ไม่อาจท�ำร้ายคุณได้บ่อยๆ

มีแต่ความคิดในหัวตัวเองเท่านั น
้ ที่

ท�ำร้ายคุณได้ทุกนาที เจ้าหล่อนจึงสีหน้ าชุ่มชื่นขึ้น ดูดีพอจะท�ำให้คน
รอบข้างสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ได้บ้าง

บ่ายสองโมงครึ่ง เป็ นลูกค้าที่ท�ำให้มะแมชะงักแบบประสาทรวน

ไปนิดหนึ่ง หนุ่มหน้ าใสที่โผล่พรวดเข้ามาเป็ นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมเมื่อ

ครัง้ เรียนอยู่ต่างจังหวัด และเป็ นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่เคยได้หอมแก้ม
หล่อน

วันนี้มาให้แปลกใจในฐานะลูกค้าที่นัดหมายและจ่ายค่าปรึกษา

ได้เร็วขึน
้ แบบที่สองคือลากไปลงเหวโดยไม่ให้ตง
ั ้ ตัวได้ทัน จาก

การท�ำนายเป็ นฉากๆว่าถ้าเลือกทางทุจริตจะต้องประสบกับหายนะร้าย
แรงขนาดไหน

บ่ายสี่โมง หยิมเข้ามาบอกว่าลูกค้าไม่มาตามนัดโดยไม่มีการแจ้ง

ยกเลิก แต่ลูกค้าบ่ายสี่โมงครึ่งมารอแล้ว จะให้เข้ามาเลยไหม มะแม
ตัดสินใจรับ และคิดเผื่อว่าถ้าลูกค้าสี่โมงมา ก็ค่อยให้นัง่ รอไปเป็ นรอบสี่
โมงครึ่งแทน

ลูกค้ารายนี้ขอเป็ นกรณีพิเศษ ปรึกษาเรื่องเดียว แต่มาพร้อมกัน

ตามปกติ เขาเล่าว่าติดตามข่าวคราวของหล่อนตลอดมา และอยากให้

สองคน

ก็สยายยิม
้ หวาน และตอบด้วยเสียงเป็ นกันเองฉันเพื่อนสนิทว่า... ไม่มี!

ใจ อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน แต่ตกลงกันไม่ได้สักเรื่อง อยากหาคนกลาง

ช่วยท�ำนายว่ามีภาพเขากับหล่อนร่วมทางกันในอนาคตไหม
บ่ายสามโมง

เป็ นลูกค้าสาวที่ได้ลัดคิวพิเศษ

เพราะหยิมเล่าให้ฟังว่าเพิ่งโทร.มาเมื่อวาน
เพิ่งขอยกเลิกนัดไปหยกๆ

ซึ่งมะแม

มะแมรู้ว่าลัดคิว

ในจังหวะที่ลูกค้าอีกราย

เจ้าหล่อนก�ำลังกลัดกลุ้มกับความผิดพลาด

ครัง้ ใหญ่ในชีวิต คือไปท�ำแท้งมา ฝั นร้ายติดกันสองคืน อยากย้อนเวลา

เพราะอยากฟั งด้วยกัน

ไม่ต้องไปเถียงกันทีหลังว่าหล่อนให้

ค�ำปรึกษาอย่างไรแน่ ซึ่งมะแมก็ไม่เกี่ยง เพราะก็แค่สองผัวเมียละเหี่ย
ตัดสินเท่านัน
้ ไม่หนักหนาอะไร

คนเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ ายคิดอะไร ต่อให้พูดอธิบาย บางทีก็ไม่เชื่ออยู่

แล้ว แต่นี่ยังแถมมีทิฐิ ประชดประชันกันอีก เมื่อไรถึงจะเชื่อกันเล่า?
มันเป็ นเรื่องง่ายๆส�ำหรับมะแม

ทว่าเปลี่ยนนรกให้เป็ นสวรรค์

กลับไปใจแทบขาด จะกลับไปตอนเอาเด็กออกก็ได้ หรือจะกลับไปก่อน

ได้ทีเดียวส�ำหรับสามีภรรยา ที่อยู่ด้วยกันมาเป็ นสิบปี แต่ไม่เคยรู้จัก ไม่

แรกอย่าเพิ่งโทษตัวเอง เอาไว้ค่อยตัดสินโทษฐานพลาดซ�ำ้ เยี่ยง

ให้ฟัง ว่าฝ่ ายชายเคยคิดอย่างไร ฝ่ ายหญิงเคยหวังดีขนาดไหน แล้ว

มีอะไรกับแฟนแบบไม่ควบคุมให้ดีก็ได้ มะแมปลอบว่า ผิดพลาดครัง้
คนไม่รู้จักบทเรียนดีกว่า

แถมท้ายด้วยการทายพฤติกรรมที่ผ่านมา

ฉายย้อนให้เห็นว่าเจ้าหล่อนเคยท�ำคุณงามความดีมาเพียงใด

ตราบาป

ใหญ่ๆแผลเดียวหรือจะไปสู้กองบุญที่สะสมมาแล้ว รวมทัง้ บุญกองภูเขา

เคยรู้ใจกันเลย พอมานัง่ ตรงหน้ ามะแมสิบนาที สาวพลังจิตแค่ไล่ล�ำดับ
ต้องมาผิดใจ ต้องมาเกี่ยงงอน ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องไม่เป็ น
เรื่องอย่างไร ปมลับปมซ่อนทัง้ หลายก็คลี่คลายออกได้

แค่เข้าใจ แค่รู้ใจ แค่ไม่เห็นกันและกันเป็ นอื่น ปั ญหาก็กลายเป็ น

ข้างหน้ า ที่ก�ำลังจะตัง้ ใจสร้างขึ้นกลบแผลเก่าอีกไม่รู้เท่าไร

อื่นแทน

พล่ามท�ำเพลง

ถามตรงๆว่างานที่เขาตัง้ ใจท�ำร่วมกับเพื่อนจะส�ำเร็จ

มะแมยิม
้ ๆ ไม่ว่าอะไรเมื่อทัง้ คู่อยู่เกินเวลาจนเกือบถึง ๕ โมง ออกจะ

ในกระเป๋านัน
้

ก็ทราบทันทีว่าเขาก�ำลังจะเปลี่ยนจากสุจริตชนเป็ น

โผล่หน้ าเข้ามา ด้วยความระแวงว่าจะน� ำหล่อนไปพัวพันกับต�ำรวจบ้าง

บ่ายสามโมงครึ่ง

ไหม

เมื่อไรจึงส�ำเร็จ

เป็ นลูกค้าหนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์

มาถึงก็ไม่พูด

มะแมขอดูกระเป๋าเงินและใช้มือสัมผัสธนบัตร

อาชญากรตัวกลัน
่ ภายใต้การชักจูงหว่านล้อมจากญาติห่างๆ หล่อนจึง
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ไม่ ใ ช่ ค รั ้ง แรกที่ ไ ด้ เ ห็ น ผั ว เมี ย กอดกั น ร้ อ งไห้ โ ฮต่ อ หน้ าหล่ อ น

โล่งด้วยซ�้ำ เพราะตลอดช่วงบ่ายนี้ หล่อนใจเต้นทุกครัง้ เมื่อลูกค้าใหม่

หรือไม่ เมื่อลูกค้าคู่สุดท้ายกลายเป็ นสองสามีภรรยาที่ใจจริงแสนจะรัก
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บทที่ ๔

กัน มะแมจึงนัง่ พิงพนักด้วยความผ่อนคลายเป็ นที่สุด

ลูกค้ามีเงินสดติดกระเป๋าอยู่เกือบหมื่น ทัง้ คู่มีมติเป็ นเอกฉันท์ใน

อันที่จะยกให้มะแมทัง้ หมดเป็ นค่าเสียเวลาเกินก�ำหนด แม้มะแมปฏิเสธ
ทัง้ คู่ก็ยืนกรานและลุกขึ้น หันหลังเดินจากไปแบบไม่ให้โอกาสปฏิเสธซ�้ำ
มะแมระบายยิ้มอ่อนในหน้าขณะเดินมาส่งสองสามีภรรยาขึ้นรถ

กระแสความขัดแย้งระหว่างทัง้ สองสิน
้ สุดลง กลายเป็ นฟื้ นฟูสายใยเดิม
กลับมาเชื่อมติดเข้ากันได้ ปรองดองประดุจรักใหม่ นี่คือฉากจบของงาน
วันนี้

กอดอกถอนใจเฮื อ กขณะสายตามองตามท้ า ยรถที่ ห่ า งออกไป

ทุกที ไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่ก็เห็นได้ชัดว่าจดหมาย
ลึกลับมีอิทธิพลกับจิตใจของหล่อนเพียงใด มะแมขบฟั นนิดๆ ตัง้ ใจว่า

เมื่อใดจดหมายลึกลับฉบับต่อไปมาถึง หล่อนจะโยนทิง้ ถังผงทันทีโดย
ไม่เปิ ดอ่านอีก!

โฮมออฟฟิ ศ ๓ ชัน้ ของมะแมอยู่ต้นๆถนนบางนา-ตราด อยู่ฝั่ง

ตรงข้ามเยื้องๆห้างใหญ่ในย่านนัน
้

หล่อนเลือกเป็ นที่ท�ำงานพร้อมอยู่

อาศัยเสร็จ เพราะค่าเช่าไม่แพง เข้าซอยไม่ลึก ใกล้ทางด่วนและถนน
วงแหวน แถมสร้างอย่างมีคุณภาพ อยู่สบาย ไม่เป็ นแบบโครงการสุก
เอาเผากิน

แต่สิ่งแวดล้อมในซอย ปะปนกันระหว่างดีกับแย่ ถนนบางช่วง

เรียบ บางช่วงเป็ นหลุมเป็ นบ่อ กับทัง้ เป็ นย่านชุมชนที่คละกันระหว่าง
มัง่ มีกับยากจน

ชื่อเสียงจากการท�ำนายแผ่นดินไหวของมะแม

เกือบสองปี ก็ยังมีคนจ�ำได้
กันแบบปากต่อปาก

แม้ล่วงเลยมา

แต่นัน
่ ไม่ส�ำคัญเท่าความน่าเชื่อถือที่ลือ

หล่อนเป็ นที่ปรึกษาพลังจิตในคราบนักจิตวิทยา

ปริญญาตรี แถมจบจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ ฉะนัน
้ ถึง

แม้จะอยู่ย่านชานเมือง ก็ยังคงมีความเป็ นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าจากทาง
ไกล ให้โทร.มาจองคิวล่วงหน้ าหลายเดือนได้อยู่ดี

มะแมเพิ่งถอยแจ๊ซป้ ายแดงมาไม่กี่อาทิตย์ ยังสนุกกับการได้ขับ

ไปไหนมาไหนบ้าง และคืนนัน
้ ก็นึกอยากกินข้าวเย็นนอกบ้าน จึงตัง้ ใจ
พาหยิมไปที่ร้านข้าวต้มเจ้าประจ�ำหน้ าปากซอย

“พี่มะแมคะ หยิมขอถามอะไรหน่อยได้ไหม”
เด็กสาวผมสัน
้ เอ่ยตัง้ แต่ก่อนออกรถ

สาละวนพิมพ์ข้อความทางมือถืออยู่

เพราะเห็นนายสาวก�ำลัง

“ได้สิ ว่ามาเลย”

มะแมอนุญาตขณะสายตายังจับอยู่ที่หน้ าจอจิ๋ว

พิมพ์ตอบข้อความทักทายของเพื่อนเก่าไม่หยุด

สองนิ้วโป้ งยัง

“หยิมพยายามไม่โกรธ พยายามคิดดีกับยายหนุนที่ตลาด แต่แก

ก็ไม่ค่อยจะพูดดีกับหยิมเลย ไม่รู้หยิมเคยไปท�ำอะไรให้แต่ชาติปางไหน

ซื้อของจากแกทีไร มีเรื่องให้แค้นใจแทบทุกที วันนี้จู่ๆแกก็ถามค่ะ ว่า
หน้ าตาจุ๋มจิ๋มแบบนี้ไม่ลองขายตัวบ้างหรือ”
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หญิงสาวหัวเราะข�ำค�ำพูดของเด็กในปกครอง

“หยิมก็ดูไว้นะ จะสร้างมิตรต้องคิดกันมากหน่ อย แต่สร้าง

ศัตรูนัน
้ ง่ายนิ ดเดียว แค่พูดทุกค�ำที่คิดก็พอ”

“ใช่ค่ะ! แล้วหยิมอยู่กับพี่มะแม ก็กลายเป็ นศัตรูทจ
ี่ ๋องๆกับฝ่ าย

“พี่มะแมชอบสอนให้หยิมอภัย อภัย บางทีหยิมก็คิดไม่ออกจริงๆ

นะคะว่าอภัยแล้วจะได้อะไร มีแต่เสียเปรียบชาวบ้านวันยังค�่ำ ปล่อยให้
เขาท�ำข้างเดียว”

“ตอนนี้อึดอัดมากไหม?”
“อึดอัดสิคะ”

ตรงข้ามไปเสียแล้ว จะด่าตอบเหมือนเมื่อก่อนก็รู้สึกผิด อึดอัดจริงๆ ไม่
ทราบจะตอบโต้อย่างไรดี”
ไหร่”

“คราวหลังหยิมก็ถามยายหนุนนิ่มๆสิว่า

ตัวหยิมนี่ขายได้เท่า

“อุ๊ย! ท�ำไมพี่มะแมยุให้หยิมพูดอย่างนัน
้ ล่ะคะ?”
มะแมกดปุ่มส่งข้อความสุดท้าย

ก่อนหันมามองหยิมเต็มตา

เก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าถือ

“ก็ยายหนุนแกอาจจะไม่ได้ตงั ้ ใจดูถูกหยิม แกพูดแบบนัน
้ เพราะ

อยู่ในโลกแบบนัน
้ เราก็ท�ำให้รู้เสียว่าเราอยู่คนละโลก โดยท�ำให้เข้าใจ
ว่าค่าตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แต่อยู่ที่เราขายไหม ถ้าเลือกจะ
์ รีของหยิมไม่ได้แม้แต่ครัง้ เดียว!”
ไม่ขาย ต่อให้แสนนึงก็ซ้ อ
ื ศักดิศ

หากเป็ นเมื่ อสองปี ก่ อ นหยิ ม อาจสวนทั น ที ด้ ว ยความซุ ก ซน

์ รี” แต่
คะนองปากว่า “ตอนหิวๆให้ทอดมันถุงหนึ่งก็ขายแล้วค่ะ ศักดิศ

นาทีนี้รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็ นอีกคน มีค่า รู้คิด รักเกียรติ และไม่คิดแม้
์ รีความเป็ นลูกผู้หญิง
จะพูดเล่นเรื่องขายศักดิศ

“แกบอกเหมือนกันค่ะว่าอย่างหยิมนี่ถ้าแต่งหน้ าแต่งตัวดีๆ

มี

สิทธิไ์ ด้ครัง้ ละเป็ นพัน ท�ำท่าเหมือนจะเป็ นแม่เล้า หรือเป็ นนายหน้ าให้
แม่เล้างัน
้ แหละ”

มะแมเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวอย่างอ่อนโยน

“เรื่องผ่านมาแล้ว อย่าหงุดหงิดขมวดคิว
้ นิ่วหน้ าเลย ยายหนุน

อาจนอนตีพุงท�ำอะไรอยู่ที่บ้านแก

ไม่ได้มาพูดอะไรกับหยิมตอนนี้เสีย

หน่อย แกอยู่ส่วนของแก เราอยู่ส่วนของเรา อภัยแกตอนนี้ เราก็สบาย
ตอนนี้นะ”

ปลอบเสร็จก็สับเกียร์ เหยียบคันเร่งออกรถ หยิมฟั งแล้วหัวเราะ

ถอนฉิว
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“แล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจแค่ไหน?”
ไหว”
ร้อน”

“มากเลยค่ะ

ยิ่งคิดยิ่งอยากด่าคนแก่

เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจอดใจไม่

“พี่รู้สึกนะ ตอนนี้เหมือนหยิมโดนขังอยู่ในเตาอบ ทัง้ อึดอัด ทัง้
ขณะพูด มะแมสร้างมโนนึกขึ้นภาพหนึ่ง เห็นเหมือนคนข้างตัว

นัง่ อยู่ในห้องขังอุณหภูมิสูงจัด เป็ นการขยายภาวะความจริงที่ก�ำลังเกิด
ขึ้น และเหนี่ยวน� ำให้เด็กสาวรู้สึกตามได้อย่างแจ่มชัด
“ก็จริงนะคะ”

“นัน
่ แหละ! ฉะนัน
้ นะ อย่าถามว่าอภัยแล้วจะได้อะไรมา ให้

ถามว่าอภัยแล้วเป็ นอิสระจากคุกร้อนๆจะเอาไหม?”

หยิมเบิกตานิดหนึ่ง ความร้อนในอกหายวูบ คิดยกโทษให้ยาย

หนุนหมดใจได้อย่างน่าอัศจรรย์!

มะแมรู้สึกถึงความสงบระงับนัน
้ จึงเอ่ยสืบมา

“อันนี้เหมือนคาถานะ ต้องท่องบ่อยๆ ไม่งน
ั ้ ลืม ท่องไว้... เอาไหม

อภัยแล้วหายร้อน”

หยิมมองนิ่งไปข้างหน้ าครู่หนึ่ง ก่อนรับค�ำเสียงแผ่ว
“ค่ะ...”

ขณะนัน
้ เอง รถกระบะสองตอนคันหนึ่งขับสวนมา โดยเปิ ดไฟสูง

ไม่หรี่ให้ตามมารยาทของการวิ่งสวนกันบนถนนสองเลน แถมคนขับยัง

หลบหลุมบ่อ เบี่ยงหัวรถกินเลนคล้ายจะเข้ามาชนหล่อน ยังผลให้หญิง
สาวกระตุกวูบ หักหลบซ้ายทันควัน ต่างฝ่ ายต่างผ่านกันไปได้แบบเฉียด

ฉิว แน่นอนรถใหญ่ย่อมเฉยๆ แต่รถเล็กถึงขัน
้ ใจหายใจคว�่ำที่เกือบต้อง

พุ่งหลาวลงข้างทาง
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มะแมย่นคิว
้ หน่อยๆ สัมผัสถึงความกร่างแบบนักเลงโตเจ้าถนน

ของคนขับ

การหลบหลุมแบบไม่สนใจว่าจะก่ออันตรายให้รถสวนหรือ

ไม่นัน
้ นับว่าเห็นแก่ตัว ส่อความกักขฬะ ก้าวร้าว ไม่เกรงใจใคร หญิง
สาวจึงอดโมโหไม่ได้

แต่ด้วยความที่เพิ่งสอนเด็กมาหยกๆ มะแมจึงยิม
้ ฝื ดๆอย่างตลก

ตัวเอง ความจริงหล่อนมีเรื่องให้น่าโกรธมากมายในระหว่างวัน เพราะ

ปากตอบ แต่นัยน์ตาด�ำคู่งามก็ตวัดไปหากระจกมองหลังอีกครัง้

คราวนี้ สั ม ผั ส ชั ด ว่ า รถกระบะคั น นั ้น หุ้ ม ห่ อ ไปด้ ว ยความมุ่ ง ร้ า ยหมาย

ชีวิต และความรับรู้ต่อมาคือเหยื่อแห่งความคิดมุ่งร้าย ก็ถูกคุมตัวมาใน
รถนัน
่ เอง ที่ทราบก็เพราะสัมผัสถึงความอัดอัน
้ ทางปาก ความขยับไม่
ได้ของมือไม้ ซึ่งคงหมายถึงการถูกมัดปาก มัดมือมัดเท้าแน่นหนา
นอกจากนัน
้ ยังปนเปื้ อนด้วยกระแสความกลัว

ร�่ำร้องเรียกหา

แต่

อิสรภาพด้วยความสิน
้ หวัง ซึ่งก็คงเพราะเดาชะตาในอนาคตอันใกล้ของ

ความใจเย็นไว้ตงั ้ รับ เลยเหมือนวางความโกรธได้แล้ว ไม่โกรธมานาน

ความรู้ สึ ก ประหวั ่น พรั ่น พรึ ง ของเหยื่ อ ในรถที่ ก ระทบใจมะแม

ลูกค้าแต่ละคนมาพร้อมกับปั ญหาและอาการจะเอาให้ได้อย่างใจ

อาจจะเพราะหล่อนอาศัยลูกค้าเป็ นเครื่องฝึ กใจมานาน จึงมีก�ำแพงของ
แล้ว

ต่อเมื่อลดการ์ดลง

และต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุกล�้ำสวัสดิภาพ

กันท่านี้ จึงเป็ นโอกาสดีที่ได้เห็นว่ายังโกรธได้ และที่ดีที่สุดคือเห็นว่า
โกรธแล้วหายเร็วเพียงใด เพียงเมื่อรู้สึกถึงความร้อนในใบหน้ า โทสะก็

ตนได้ถูกว่าจะลงเอยเช่นไร

ค่อยปรากฏรายละเอียดความเป็ นเขาในระลอกต่อมา เขารักความเป็ น
ธรรม

เขาเสียสละความสุขและความปลอดภัยส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

และเขาก็ท�ำใจไว้ล่วงหน้ าแล้วว่าวันนี้อาจต้องมาถึง
น�้ ำใจเสียสละรูปนัน
้

ไม่น่าเป็ นอื่นนอกจากน�้ ำใจของผู้พิทักษ์

ลดอุณหภูมิลงให้รู้สึกได้เกือบจะในทันทีเช่นกัน

สันติราษฎร์แท้ๆคนหนึ่ง!

แล้วโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ มะแมก็สัมผัสได้ถึงความร้ายกาจของคนขับ มัน

เชือดภายในไม่กี่นาทีข้างหน้ า ความสงสารโจมจับหัวใจรุนแรง เขาท�ำ

เหลือบมองทางกระจกหลัง

เห็นไฟท้ายรถกระบะค่อยๆห่างไป

ช่างหยาบช้าสามานย์ผิดมนุษย์นัก

หญิงสาวหุบยิม
้ ทันใด กะพริบตาถี่ๆ ส�ำรวจจนแน่ใจว่าการตัดสิน

ดีชว
ั ่ ให้คนอื่นในคราวนี้

มิใช่เพราะปนเปื้ อนอยู่ด้วยโทสะจากเรื่องส่วน

ตัว แน่ใจว่าใจหล่อนมีสติเยือกเย็นแล้ว กับทัง้ เกิดภาวะจิตสัมผัสเต็ม
ก�ำลัง ไม่ต่างจากขณะนัง่ อยู่ในเวลาท�ำงานระหว่างวันด้วย

โทสะแบบนัน
้ มันโทสะของโจรชัดๆ โทสะที่พร้อมจะท�ำร้าย โทสะ

ที่พร้อมจะฆ่าแกงสุจริตชนได้โดยไม่มีความละอายแม้แต่นิดเดียว คุณ
พระช่วย!

หล่อนเพิ่งขับรถสวนกับอาชญากรที่ก�ำลังจะเดินทางไปก่อ

เรื่องโหดเหีย
้ มหรือนี่?

เพื่อประชาชน
เหลียวแล...

รู้ทงั ้ รู้ว่าถ้าตัวเองเข้าตาจน

ต�ำรวจดีๆก�ำลังจะถูก

จะไม่มีประชาชนคนไหน

หากเปรียบรสของจิตสัมผัสเหมือนน�้ ำผลไม้

คราวนี้ก็เข้มข้นจัด

เหมือนน�้ ำมะนาวที่ปราศจากน�้ ำเชื่อม ปราศจากน�้ ำจืดช่วยเจือจาง จึง

เปรีย
้ วจีด
๊ ขึ้นสมอง ปรากฏความขมแหลมคมทิ่มแทงส�ำนึกให้มะแมรีบ
ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันที ก่อนจะทันคิดถึงผลที่ตามมาด้วยซ�้ำ!

“เฮ้ย!

พี่โต แจ๊ซคันนัน
้ มันกลับรถตามเรามาว่ะ!”

ชายหน้ าเสีย
้ มผู้ท�ำหน้ าที่สารถีส่งเสียงเป็ นสัญญาณเตือนภัย หลัง

มะแมใจเต้น ถึงกับต้องชะลอรถจอดแอบข้างทาง

จากเห็นทางกระจกมองหลังว่ารถที่เพิ่งสวนกันยูเทิร์นตามมาอย่างผิด

หยิมถามอย่างเป็ นห่วง นึกว่าหล่อนไม่สบายกะทันหัน

จากระยะไกล

“มีอะไรหรือคะพี่?”
“เปล่า...”
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มะแมได้ข้อสรุปกับตนเองอย่างรวดเร็ว

ปกติ ด้วยความที่ถนนว่างโล่งและเป็ นทางตรง เขาจึงเห็นทุกสิ่งถนัด
“ฮื้อ! แน่ใจเหรอะ?” คนนัง่ ข้างขมวดคิว
้ แบบสงสัยว่าคนขับตื่น
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ตูมไปเองหรือเปล่า

“เมื่อกีก
้ ูเห็นมึงขับหลบหลุมเกือบขวิดมันตกทาง

น่ะ มันโมโหแล้วจะตามมาเอาเรื่องมัง้ ?”

“ฉันสังหรณ์ว่าไม่ใช่นะ ความรู้สึกอย่างกับแม่งเป็ นต�ำรวจ”

โตไม่หันกลับไปมองหลัง สีหน้ าผ่อนคลายลงด้วยความเชื่อว่าลูก

น้ องคิดมากไปเอง พออุ้มต�ำรวจ เลยนึกว่าเพื่อนต�ำรวจจะมาช่วย
“ตอนนี้ทงั ้ ตัวมันเหลือแต่กางเกงลิงตัวเดียว

แล้วมึงก็ทงิ้ มือ

ถือมันไปแล้ว จะหาสัญญาณตามตัวได้จากไหนอีก?” แต่เพื่อความไม่

มะแมซึ่งขับตามมาไกลๆ เห็นเช่นนัน
้ ก็ชะลอลงจอดห่างประมาณ

หนึ่งเสาไฟฟ้ า เมื่อรถกระบะหายเข้าไปในรัว
้ บ้าน หล่อนก็ไม่สามารถ

เห็นสิ่งใดด้วยตาเปล่าได้อีก อย่างมากก็ใช้สัมผัสพิเศษ ล่วงรู้ว่ามีการ
ลากถูลู่ถูกัง มีการขัดขืน มีความวุ่นวาย และมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวตาม
มา

สาวพลังจิตกุมพวงมาลัยเม้มปากแน่น มาถึงที่แล้วเอาไงต่อ?

ถามตัวเองง่ายๆ ถ้าเห็นคนก�ำลังจะจมน�้ ำต่อหน้ าต่อตา จะช่วย

ประมาท ระหว่างพูดโตก็กดเบอร์มือถือถึงลูกน้ องที่รังไปด้วย “ไอ้ฮน
ั่ !

ไหม แน่นอนตอบได้ทันทีว่าต้องช่วย แต่ถ้าเห็นคนก�ำลังจะถูกกระท�ำ

ตามหลังเรามา เป็ นรถแจ๊ซ มึงพาคนออกมาซุ่มที่หน้ าปากซอยให้ที ถ้า

ตาย?

กูก�ำลังจะไปถึงนะ ภายในนาทีสองนาทีนี้แหละ แต่ไอ้แป๊ กสงสัยว่ามีคน
มีเค้าว่าจะใช่พรรคพวกมันจริงก็หาทางลากมาด้วย”
พอสัง่ การแล้วโตก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาเอง

ก�ำชับเสียงเครียด

ก่อนกดปุ่มวางสายจึง

“อย่าเสือกท�ำโฉ่งฉ่างล่ะ หาจังหวะให้ดีๆหน่อย!”

ลึกเข้ามาในซอย

ไฟยังคงสว่าง ข้างทางมีทงั ้ หมู่บ้าน ตลอด

จนโรงงานต่างๆเรียงราย มิใช่เขตรกร้าง รถวิ่งผ่านมาผ่านไปเป็ นระยะ

มะแมจึงคิดว่าการที่รถคันหนึ่งจะวิ่งตามรถอีกคันมา ไม่น่าเป็ นเรื่องผิด
แปลกแต่อย่างใด

และส�ำหรับหยิม เมื่อเจ้านายอยากท�ำอะไรก็ต้องปล่อยให้ท�ำ หา

ใช่วิสัยที่บ่าวจะขอค้าน

แต่บรรยากาศยามนัน
้ ดูอึมครึมผิดสังเกต

ชอบกล กระทัง่ หยิมอดถามด้วยความหวาดแปลกๆไม่ได้
“พี่มะแมตามเขามาท�ำไมคะ คนรู้จักเหรอ?”

มะแมไม่อยากให้เด็กสาวตื่นกลัว ขณะเดียวกันก็ไม่อยากโกหก

จึงเลี่ยงว่า

“ขอดูให้แน่ใจหน่อยก็แล้วกัน พี่อาจคิดไปเองก็ได้”
ก่อนทะลุออกถนนลาซาล

รถกระบะที่วิ่งน� ำหน้ าก็เลีย
้ วขวาเข้า

กิ่งซอยแยก ซึ่งเห็นได้จากระยะไกลว่าสุดกิ่งซอยประมาณ ๕๐ เมตรมี
บ้านเดี่ยวอยู่เพียงหลังเดียวบนที่ดินรกร้างรอบด้าน
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ทารุณด้วยสัมผัสทางจิตล่ะ ให้ท�ำอย่างไรถึงจะไม่ต้องรู้สึกผิดไปจนวัน
ฉับพลัน

มะแมก็นึกถึงค�ำเตือนในจดหมายลึกลับ

เสียงตัวจริงมาเองเลยทีเดียว

ราวกับแว่ว

ถ้ายุ่งกับเรื่องของต�ำรวจ ระวังจะตกอยู่ในอันตราย!

ขนลุกเป็ นระลอก ใจหนึ่งอยากเอาตัวรอด หล่อนกับเด็กลูกจ้าง

เป็ นแค่ผู้หญิงไร้พิษสง และไม่ใช่หนูในนิทานที่กัดบ่วงแร้วนายพรานให้

ราชสีห์หลุดรอดได้ไหว ท�ำไมจะต้องฝื นเล่นบทพระเอก เพียงเพื่อพบ
ผลสุดท้ายว่าช่วยอะไรต�ำรวจเคราะห์ร้ายไม่ได้อยู่ดี?
เปลี่ยนจากเม้มปากเป็ นกัดปาก

นาทีที่สมองเกือบสัง่ เท้าให้

เหยียบคันเร่ง หัวใจก็ตะโกนห้ามไว้ ในตัวมนุษย์มีแรงดันแบบหนึ่งที่
ทําให้ทนไม่ได้ กับการปล่อยคนดีๆให้ตกตายไปเฉยๆ และแรงดันชนิด
นัน
้ เอง ที่ไม่ยอมให้มะแมเอาแต่นัง่ นิ่ง

คิดอะไรไม่ออกเกือบครึ่งนาที คล้ายในหัวอึงอลด้วยเสียงทะเลาะ

ระหว่างคนสองคน แต่แล้วก็ท�ำตาโตอย่างนึกออก ปี ก่อนหล่อนเคยมี
ลูกค้าคนหนึ่งเป็ นสารวัตร สน. บางนา เขากับภรรยาพากันมาหาหล่อน

และกลับไปด้วยความประทับใจยิ่ง โดยได้ทงิ้ เบอร์ไว้ บอกว่าถ้ามีปัญหา
ดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนให้โทร.เรียกได้ไม่ต้องเกรงใจ
จัดการด้วยตนเอง

เขาจะมาช่วย

แน่นอน ผู้หญิงตัวคนเดียวที่มีเด็กสาวลูกจ้างเป็ นเพื่อน ย่อมต้อง

เก็บเบอร์นายต�ำรวจคนนัน
้ เข้ามือถือไว้เป็ นหลักประกันความอุ่นใจ ซึ่ง
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ยามนี้มะแมก็นึกขอบคุณตัวเองเมื่อปี กลายยิ่ง กับทัง้ ภาวนาให้สารวัตร
และสะดวกพอจะรับโทรศัพท์หล่อนเดี๋ยวนี้

คนนัน
้ ยังไม่ย้ายไปไหน

ด้วยเถิด

เพียงพิมพ์ในช่องค้นหาว่า ‘สาร’ หน้ าจอก็แสดงผลบรรทัดแรก

ของบัญชีรายนามเป็ น ‘สารวัตรกฤษฎา’ ทันที ชื่อนัน
้ ดูสุกสว่างเกินจริง
จนก่อความสุขล้นอก

เชื่อมัน
่ ว่านี่คือการท�ำดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้แล้ว

ส่วนผลออกมาส�ำเร็จหรือล้มเหลว ก็พ้นจากความรับผิดชอบของหล่อน
อย่างสิน
้ เชิง

อะไรด้วยแล้ว แต่ความกลัวอีกชนิดก็แล่นขึ้นมายับยัง้ ไว้ หล่อนอาจถูก
ยิงจากข้างหลัง แทนที่จะไม่โดนอะไรเลยถ้ายอมพูดดีๆเสียแต่แรก

ไม่รู้ท�ำไปได้อย่างไร แต่ก็พบว่ากระจกไฟฟ้ าลดระดับลงด้วยมือ

หล่อนเอง เปิ ดรับความข้นหนักของอากาศภายนอกเข้ามาเต็มๆ หน้ าตา
ถมึงทึงนัน
้ เอาเรื่องแน่ๆถ้าหล่อนช้ากว่านี้
“มีอะไรหรือคะ?”

ยังดีที่แก้วเสียงยังใสพริง้

ซึ่งยินเสียงตนเองเช่นนัน
้ เลยท�ำให้

มะแมใจชื้น พอจะยิม
้ แบบใจดีสู้เสือไหว

“เมื่อกีค
๊ ุยกับใคร? ส่งโทรศัพท์มานี่!”

“ฮัลโหล”

มะแมตัวแข็ง หมดก�ำลังใจสู้เสือทันที บอกตนเองว่าหล่อนพลาด

เสียงห้าวใหญ่ดังมาแบบคนอารมณ์ดี

“สารวัตรคะ จ�ำมะแมได้ไหม ที่สารวัตรเคย...”

“อ๋อ! น้ องมะแมเหรอ จ�ำได้ๆ!” เสียงของคนรับร่าเริงยิ่ง “เป็ นไง

มัง่ นี่พี่แนะน� ำเพื่อนไปหลายคนแล้วนะ”
“ขอบพระคุณค่ะพี่... เอ่อ...”

ปลายเสียงของมะแมแผ่วหายไปในล�ำคอ ได้ยินเสียงเคาะกระจก

ถูกจับได้

และจะต้องรับโทษหนัก

กลืนน�้ ำลายด้วยความรู้สึกอยาก

ร้องไห้ ค่อยๆเลื่อนมือไปกดปุ่มตัดสัญญาณโทรศัพท์บนหน้ าตักทิง้ แต่
อิดเอื้อนไม่ยอมส่งของเข้ามือโจรหน้ าเหีย
้ มตามค�ำสัง่
“จะให้ใช้ก�ำลังหรือเปล่า? นี่พูดดีๆแล้วนะ”
หญิงสาวหายใจไม่ทว
ั ่ ท้อง

สบตาฝ่ ายคุกคามขวัญด้วยใจเต้น

ก๊อกๆ และเมื่อเหลือบตาดู ก็พบชายฉกรรจ์ ๓ คน ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่

ระทึก สีหน้ าซีดเซียวอย่างน่าสงสาร รู้ทงั ้ รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หล่อนก็จ�ำ

หยิมร้อง “อุ๊ย!” ออกมาดังๆ ห่อตัวเหลือบซ้ายแลขวาด้วยความ

นักเลงโตผู้ตงั ้ ท่าเหมือนแมงดารังแกผู้หญิง กระชากโทรศัพท์มา

ทราบ ล้อมรถหล่อนไว้ในขณะนี้
ตกใจ
ขณะ

มะแมเองก็ตระหนกวูบงงงัน

“น้ องมะแม มีอะไรหรือเปล่า?”

สมองถึงกับไม่สงั ่ การใดๆไปชัว
่

เสียงของผู้กองร้องถามมาอย่างส�ำเหนียกถึงความผิดปกติ

ไม่ทันตอบอะไร

แต่

คนเคาะเรียกเบาๆเมื่อครู่ก็เปลี่ยนเป็ นตบกระจกปั งๆ

ส่งพลังกระแทกคุกคาม แขนขวาของมะแมถึงกับกระตุกขึ้นป้ องศีรษะ

และเอีย
้ วหลบในอาการสะดุ้ง มือซ้ายปล่อยโทรศัพท์ร่วงหล่นลงตักโดย
ไม่รู้ตัว

“ขอคุยด้วยหน่อยซิ!”

เสียงดังฟั งชัดนัน
้ ทะลุผ่านกระจกเข้ามา มะแมละล้าละลัง ความ

รู้สึกคืออยากเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งหนีออกไปให้เร็วที่สุด จะไม่ยุ่งเกี่ยว
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ต้องยื่นมือถือส่งให้หมอนัน
่ จนได้

ได้ก็กดดูหมายเลขล่าสุดทันที พอเห็นชื่อ ‘สารวัตรกฤษฎา’ เท่านัน
้ ก็

พยักยิม
้ โน้ มร่างสูงลงมาเกาะขอบประตูมองมะแมด้วยแววประกาศชัย
ประมาณว่าเสร็จฉันล่ะ เธอเป็ นนักโทษของฉันแล้ว
ขณะนัน
้ สัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้น

เป็ นชื่อนายต�ำรวจกฤษฎาโทร.กลับมา
หนี แล้วสัง่ ว่า

นักเลงกล้ามใหญ่เหลือบดูเห็น

ก็กดปุ่มออฟค้างเพื่อปิ ดเครื่อง

“เปิ ดประตูหลังให้พี่เข้าไปนัง่ หน่อยซิ”
“พี่มะแม! อย่าเปิ ดนะคะ!”
หยิมหวีดร้องเสียงหลง

“ลองร้องแสบแก้วหูกูอีกทีนะมึง...”

เสียงนั ้นเยียบเย็นพอจะสะกดให้สองสาวยุติอาการแข็งขืนหรือ
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คิดปฏิเสธใดๆ และเมื่อมะแมส�ำเหนียกถึงความคิดอ�ำมหิตบางอย่างใน
หัวของอีกฝ่ ายขึ้นมาได้ ก็รีบละล�่ำละลักบอก
“เปิ ดเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ!”

นักโทษสาวกุจีกุจอปฏิบัติตามที่พูด

หล่อนต้องหันรีหันขวาง

ค้นหาอยู่ชว
ั ่ อึดใจว่าปุ่มเปิ ดล็อคตอนหลังอยู่ตรงไหน เนื่องจากยังไม่คุ้น
รถใหม่ข้ น
ึ ใจ แถมก�ำลังอยู่ในภาวะไม่ปกติเข้าให้อีก

แต่เดี๋ยวจะแนะน� ำให้รู้จักลูกปื นถ้าไม่

เข็ด” แล้วฮัน
่ ก็สงั ่ มะแมเสียงเฉียบ “ออกรถได้แล้ว!”

หญิงสาวใช้มือชุ่มเหงื่อสับเกียร์แล้วแตะเท้าลงที่คันเร่ง

ความรู้สึกคล้ายก�ำลังเดินทางไปสู่นรก

ด้วย

หล่อนก�ำลังอยู่ในมือโจรที่กล้า

ตบตีผู้หญิง คงไม่ฉลาดนักถ้าจะท�ำอะไรเป็ นการยัว
่ ยุโทสะ

“ป่ อง! มึงเอารถกลับ ส่วนไอ้ตุ่ยมากับกู”

ตัวนิ่งๆ อย่าตุกติก แล้วในที่สุดงูก็จะคลานหายไป เคยดูหนังใช่ไหม?”

ป่ องถาม และฮัน
่ ก็ตอบพลางเปิ ดประตูแจ๊ซตอนหลัง

มีส่วนร่วม

ตุ่ยซึ่งนัง่ เบาะซ้าย มองเสีย
้ วหน้ ามะแมจากมุมทะแยงแล้วอยาก

“แล้วพี่ฮน
ั ่ จะไปไหนล่ะ?”
“รังแปด!

เดี๋ยวกูโทร.บอกพี่โตให้ย้ายที่ตามไปเอง

งานนี้ไม่

ธรรมดาแล้ว แม่งหาพวกเราเจอได้ยังไงก็ไม่รู้ คงต้องรีดกันหน่อยล่ะ
แต่ท่าทางไม่ยากหรอก!”

ป่ องพยักหน้ าและเดินแยกไปขึ้นรถกระบะมิตซูบิชิ

สวนทางมาจอดต่อท้ายแจ๊ซโดยมะแมไม่ทันสังเกต
ก�ำลังว้าวุ่น กดโทรศัพท์เรียกหาต�ำรวจอยู่

ฮัน
่ กับตุ่ยขึ้นรถโดยเจ้าของไม่ได้เชื้อเชิญ

อย่างยิ่ง เมื่อนัง่ ได้ก็บอกราวกับสัง่ แท็กซี่

ซึ่งตนขับ

เนื่องจากเมื่อครู่

กับทัง้ ไม่เต็มใจเป็ น

“ขับตรงไปเลยน้ องสาว ถึงลาซาลแล้วเลีย
้ วขวานะจ๊ะ”

เขาพูดปกติ ไม่ได้กระโชกโฮกฮากขู่ขวัญแต่อย่างใด แต่มะแม

ฟั งเป็ นค�ำสัง่ บังคับให้ท�ำเรื่องฝื นใจที่สุดในชีวิต

นี่ถ้าปวดฉี่กว่านี้อีกนิดเดียวคงปั สสาวะราดแน่ๆ

ส่วนหยิมนัง่ ตัวเกร็ง
อดรนทนไม่ได้กับ

ประสบการณ์ชวนขีข
้ ้น
ึ สมองหนักเข้า ก็หันมาร้องถามเสียงกระเส่า
“พวกพี่เข้าใจผิดหรือเปล่า

กันเฉยๆนะ”

หนูกับเจ้านายจะออกมากินข้าวเย็น

ฮัน
่ เอาปื นสัน
้ มาจากไหนไม่รู้
“โอ๊ย!”

หยิมร้องสุดเสียงเหมือนถูกยิง
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“อันนี้เขาเรียกด้ามปื น

“คิดเสียว่างูจ่อหลังเตรียมฉกน้ องอยู่นะจ๊ะ ขับไปตามค�ำสัง่ ท�ำ

คนเป็ นลูกพี่ใหญ่ในที่นัน
้ หันมาสัง่ ลูกน้ อง

ใหญ่

เกือบสลบล้มคอพับ ฮัน
่ ยิม
้ มุมปากนิดๆด้วยความสะใจ

รู้แต่หวดด้ามปื นใส่ศีรษะหยิมโป๊ ก

ยกสองมือกุมขมับแน่น

มึนงง

หน้ าได้ยิน

ด้วยการแกล้งพูดกระซิบกระซาบแบบจงใจให้คนนัง่ ตอน

“หน้ าตาวอนถูกข่มขืนจริงๆว่ะพี่”
“คนไหน?”

ฮัน
่ ถามดังๆ ไม่ท�ำเป็ นกระซิบตาม
“ทัง้ สองคนแน่ะ!”
ตุ่ยตอบดังๆบ้าง

แล้วสองทุรชนคนบาปก็หัวเราะแบบเถื่อนๆ

เป็ นการเขย่าขวัญเหยื่อในมือซ�้ำ และนัน
่ ก็ถึงกับท�ำให้เหยื่อสาวทัง้ สอง
เงียบกริบ

“พวกพี่ไม่ท�ำอะไรน้ องหรอก”

ชีวิตข้างหน้ าตนก�ำลังเครียดกันสุดขีด

ฮัน
่ เอ่ยเอื่อยๆเมื่อรู้สึกได้ว่าสอง

“แต่น้องต้องให้ความร่วมมือ

กับพวกพี่ดีๆ อย่าโวยวาย อย่าตอแหล อย่าคิดหาทางตามพวกมาช่วย
ไม่งน
ั ้ จะพบว่าพวกเราชอบซ้อมก่อนเรียงคิวแก้โมโห
หน่วงเหนี่ยวไว้ในฮาเร็มสวาทกันเฉยๆ”

ตุ่ยหัวเราะชอบใจกับส�ำบัดส�ำนวนของลูกพี่

แทนที่จะกักขัง

ขณะที่คนตกเป็ น

เบีย
้ ล่างไม่มีทางข�ำได้ออกกับภาพเลวร้ายที่ถูกวาดไว้นัน
้
คนถือไพ่เหนือริบโทรศัพท์หยิมมาอีกคน

ฮัน
่ เห็นจังหวะเหมาะ

และระหว่างทางเมื่อ

เจอคูน้� ำก็ลดกระจกขว้างอุปกรณ์ส่ อ
ื สารทัง้ ของ

มะแมและหยิมทิง้ เป็ นการตัดไฟแต่ต้นลม ถ้าคิดว่านี่เป็ นสายต�ำรวจ
โอกาสโดนติดตามตัวผ่านอุปกรณ์ที่ติดตัง้ ไว้ในมือถือก็มีอยู่สูง
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มะแมถูกสัง่ ให้ขับไปสู่ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์ เวลาผ่าน

ไป ได้ยินเสียงหยิมแอบร้องไห้กระซิกๆแล้ว ใจหนึ่งหญิงสาวก็อยากส่ง

สัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้คนข้างทาง หรือไม่ก็ลองขับรถพุ่งชน

ท� ำ เสี ย งหล่ อ เหมื อ นพระเอกหนั งรุ่ น ที่ นิ ยมเสี ย งพากย์ สุ ด

กลมกล่อม

“มะแมค่ะ”

หญิงสาวตอบสัน
้ สุภาพ และฟั งเป็ นปกติ

สิ่งกีดขวางอะไรสักอย่าง รถมีแอร์แบก อย่างมากก็เจ็บตัวทุลักทุเลกัน
หน่อย เดี๋ยวคงได้คนมาช่วยเอง

แต่จนแล้วจนรอดก็ได้แต่ขับรถตัวทื่อ

เพราะจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดี

ไม่กล้าลงมือท�ำอะไร

คิดอะไรไปสารพัดโดยไม่แน่ใจว่า

“น้ องตามเรามาถูกได้ยังไงครับนี่

มีเครื่องมือสื่อสารในตัวคุณ

ต�ำรวจวิชัย ที่พวกเราหาไม่พบหรืออย่างไร?”
“มะแมไม่รู้จักคุณต�ำรวจวิชัย

แล้วก็ไม่รู้จักเครื่องมือติดตามตัว

ผลของการท�ำตามความคิดจะออกหัวออกก้อยท่าไหน

ด้วย มะแมเป็ นชาวบ้านธรรมดา ขับสวนกับกระบะคันนัน
้ แล้วเห็นคน

อีกคน ยังคุยไม่จบก็สลับไปคุยสายอื่นอีก มะแมพยายามเงี่ยหูฟังแต่

ช่วยเท่านัน
้ ”

ฮัน
่ ติดต่อทางโทรศัพท์กับพรรคพวก

วางจากคนหนึ่งต่อสายถึง

ไม่ค่อยรู้เรื่อง ได้ยินค�ำส�ำคัญ เช่น รังแปด เจ้านายอยู่ไหน ต�ำรวจคาย

ถูกมัดมือมัดเท้าบนที่นัง่ ตอนหลัง

ก็คิดเรียกคนรู้จักที่เป็ นต�ำรวจมา

เล่าตรงไปตรงมา ไม่โกหกแม้แต่ค�ำเดียว แต่ก็มีผลให้ฮน
ั ่ ขมวด

ความลับหรือยัง นังนี่สวยไม่เหมือนพวกต�ำรวจเลยจริงๆพับผ่าเถอะ

คิว
้ เสียงหล่อหายไป เสียงเครียดมาแทน

หลบรถน้ อยลง

ยังไง?”

ยิ่งห่างออกมา เส้นทางยามราตรียิ่งโล่งขึ้น ต้องชะลอรถหรือหลีก
ความคิดโง่ๆที่เรียงขบวนผ่านมาในหัวก็เริ่มซาลงตาม

กัน และพอคิวความคิดโง่ๆหมดไป ความคิดฉลาดๆก็เริ่มทยอยตัวกลับ
มาแทน

อันดับแรกคือตระหนั กว่าสถานการณ์ถึงเลือดถึงเนื้ อครัง้ นี้ จะไม่

ผ่านไปโดยง่าย ไม่ใช่แค่ร้องโหวกเหวกแล้วจบ กับทัง้ จะไม่มีปาฏิหาริย์
ใดจากนอกรถมาช่วยแน่ๆ
ลากลมหายใจยาว

เมื่อรู้สึกถึงความละเอียดประณีต

มะแมก็

ทราบว่าสติกลับมาเต็มร้อยแล้ว จึงใช้ความคิด กับทัง้ เริ่มเชื่อความคิด

สถานการณ์ร้ายแรงขนาดนี้ มองแล้วเห็นแต่ปาฏิหาริย์แห่งความใจเย็น

ของตนเองเท่านัน
้ ที่จะมากอบกู้สถานการณ์ ผ่อนหนักเป็ นเบา หรือ
เปลี่ยนร้ายเป็ นดีได้

ชีวิตคนแย่ๆหล่อนยังช่วยพลิกมาแล้วมากมายหลายครัง้

ชะตาแย่ๆของตนเองครัง้ เดียว ท�ำไมจะไม่ลองพลิกดูให้รู้กันเล่า?

ก็แล้ว

เมื่อรถมุ่งไปตามป้ ายสู่สมุทรสงคราม ฮัน
่ ก็เลิกคุยโทรศัพท์ แล้ว

หันมาเปิ ดฉากสัมภาษณ์ ‘สายต�ำรวจคนสวย’ แทน
“เอ่อ... น้ องชื่ออะไรครับ?”
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“รถมันติดฟิ ล์มด�ำปี๋ แถมไอ้ต�ำรวจก็โดนมัดนอนอยู่ จะไปเห็นได้

“ไม่ได้เห็นด้วยตา”

มะแมโต้ตอบราบเรียบคงเส้นคงวา เกือบขยายความต่อเนื่อง แต่

คิดว่าให้อีกฝ่ ายสงสัยและถามเองดีกว่า ซึ่งทางนัน
้ ก็สงสัยและเค้นถาม
จริงๆ

“ไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วเห็นด้วยอะไร?”
“สงสัยเห็นด้วยนม”

ลูกน้ องขีเ้ ล่นสอดเบาๆอย่างนึกสนุก

ฮัน
่ สะดุดกึก

ทีแรกเผลอ

หัวเราะพรืดเดียว แต่แล้วพอจินตนาการตามก็ลากยาว แยกยิม
้ กว้าง
หัวเราะพุงกระเพื่อมเป็ นนานสองนานกว่าจะยุติได้

“ไอ้เปรต! กูก�ำลังซักผู้ต้องหาเป็ นงานเป็ นการ เสือกชักใบให้เรือ

เสีย มือไม่พายยังเอาเท้ามาแยงตูดกูเล่นอีก” แต่แล้วก็เล่นเสียเองด้วย
การท�ำเป็ นกระซิบกระซาบ “ว่าแต่หน้ าตาแบบนี้มึงว่านมสวยไหม?”
ไอ้เปรตหัวเราะก๊าก

“ไม่สวยให้ถีบ! อาจจะสวยกว่านมน้ องเมียพี่อีก!”

“อ้าว! ท�ำไมลามปามถึงน้ องเมียกู... แต่เออ! คิดๆดูก็น่าจะจริง
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ของมึง”

คนพาลสองคนคุยกันได้ออกรสแบบเห็นภาพแจ่มแจ๋ว แล้วก็แข่ง

กันหัวเราะกระหึ่ม

ส่วนคนฟั งแล้วข�ำไม่ออกคือหญิงสาวผู้ได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์ในทางมิดีมิร้าย แต่ด้วยความที่ตงั ้ หลักได้แล้ว มะแมจึง

ฮัน
่ ยิม
้ เลี่ยน ชักนึกสนุกไปกับสาวลึกลับที่นัง่ เบื้องหน้ าแค่เอื้อม
“ไหนให้ค�ำปรึกษาหน่อยซิ

พี่กับน้ องตุ่ยนี่จะเป็ นคู่เกย์กันไปได้

ตลอดรอดฝั ่ งหรือเปล่า เสียงครหามันเยอะเหลือเกิน”
“อย่ามาหลอกมะแมเลย

พี่ฮน
ั ่ กับพี่ตุ่ยไม่ได้เป็ นอะไรแบบนัน
้ ”

วางเฉย ควบคุมแม้อาการหน้ าแดงให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอด

หญิงสาวตอบอย่างมัน
่ ใจ “ความรู้สึกของพี่ฮน
ั ่ คือครึ่งเอ็นดูครึ่งร�ำคาญพี่

ลมเสีย

ขณะเดียวกันก็ร�ำคาญความเป็ นพวกชักหน้ าไม่ถึงหลัง

จนท�ำใจว่านาทีนี้คงหวังการให้เกียรติจากใครไม่ได้
ฮัน
่ เอียงคอมองมะแมด้วยหางตา

ไม่ได้ยินนัน
้

ยิ่งท�ำให้เขาชักระแวง

ต้องท�ำหูทวน

อาการนิ่งๆแบบแกล้งท�ำเป็ น

เพราะเหมือนคนผ่านการฝึ กรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินหน้ าสิ่วหน้ าขวานมาอย่างดี

“เอาล่ะ! เรามาคุยกันต่อนะครับคุณน้ องมะแม ตอนนี้พี่อารมณ์

ดีแล้วก็อย่าท�ำให้มันเสียอีกล่ะ

ตอบมาตรงๆว่าคุณน้ องมะแมรู้ได้

อย่างไรว่าไอ้เจ้าวิชัยตัวแสบมันอยู่ในรถพวกเรา”
ฮัน
่ ชักหน้ าตึงขึ้นมาอีกรอบ

“พี่ก็รู้สึก! รู้สึกว่าน้ องมะแมกวนโมโหพี่อยู่ และพี่ก็ชักจะโกรธ
“มะแมรู้สึกจริงๆค่ะ

เหมือนกับที่รู้สึกว่าพี่ฮน
ั ่ อยู่ข้างหลังมะแม

ก�ำลังถลึงตาแยกเขีย
้ วใส่มะแมอยู่
ไปดู”

โดยที่มะแมไม่จ�ำเป็ นต้องหันกลับ

ฮัน
่ กับตุ่ยหันมองสบตากันในเงาสลัวด้วยอารมณ์ทะแม่ง
“นี่จะให้พี่เชื่อว่าน้ องมีอภินิหารหรือ?”

“พี่ฮน
ั ่ จะเรียกมันว่าอภินิหารหรืออย่างไรก็ตามใจ

ส�ำหรับมะแม

มันคือผลของการฝึ กฝน แล้วก็ท�ำเป็ นอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน”
ตุ่ยแทรกด้วยความหมัน
่ ไส้

ฮัน
่ เบิกตาโตด้วยความพิศวง

วานซืนแหกเนตร จึงถามซักเป็ นปกติ

แต่ด้วยความไม่อยากถูกเด็กเมื่อ

“น้ องมะแมรู้ได้ยังไง?”

“ใจเราจะมีความรู้สึกที่แท้จริงกับคนรู้จักตกค้างอยู่

อย่างของพี่

ฮัน
่ เวลานึกถึงพี่ตุ่ย พูดถึงพี่ตุ่ย สิ่งที่เด่นชัดคือความเอ็นดู รักเหมือน

อีกส่วนหนึ่งคือพี่ฮน
ั ่ ไว้ใจพี่ตุ่ยมากกว่าใครในแก๊ง พี่ตุ่ยผิดพลาดอะไรก็
ยอมออกหน้ ารับให้”

“อือ... แล้วที่ร�ำคาญเรื่องยืมตังค์ล่ะ รู้ได้ไง?”

“ความร�ำคาญมีต้นเหตุติดอยู่กับตัวมันเสมอค่ะ

ถ้าเรารู้สึกถึง

ความร�ำคาญของใครได้จริงๆ นิมิตต้นเหตุความร�ำคาญของเขาก็ปรากฏ
ต่อใจเราได้

อย่างเช่นร�ำคาญยุงกวนก็เห็นเหมือนมีอะไรเล็กๆวีๆ
้ ให้

สะบัดมือปั ด ร�ำคาญคนปากมากก็เห็นเหมือนมีเสียงพ่นกรอกหู ร�ำคาญ
คนชอบไถเงินก็เห็นเหมือนมีคนเข้ามาแบมือขอ”
ตุ่ยท�ำเสียงขุ่น

“แต่ฉันไม่เคยแบมือนะ ขยับปากอย่างเดียว”
“นิมิตทางใจเป็ นแค่สัญลักษณ์

อาการจริงๆของเจ้าตัวไม่จ�ำเป็ น

“อาชีพอะไร? ก็สายให้ต�ำรวจน่ะสิ! แม่คุณเอ๊ย! เห็นหน้ าทีแรก

ต้องเหมือนนิมิตหรอกค่ะพี่ตุ่ย แต่ลองคิดดูนะ ถึงพี่ตุ่ยจะไม่ได้แบมือ

“เปล่า!” หญิงสาวปฏิเสธด้วยเสียงเรียบคงเส้นคงวา “มะแมเป็ น

ทัง้ ฮัน
่ และตุ่ยอึ้งงันอย่างชักสนใจ หลังจากเงียบเป็ นนาน ตุ่ยจึง

นึกว่าเป็ นดาราซะอีก”

ที่ปรึกษาให้กับคนทัว
่ ไป ไม่เกี่ยวข้องกับต�ำรวจเลยแม้แต่นิดเดียว”
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เสียงอ้อน ไถเงินพี่ฮน
ั ่ เป็ นประจ�ำ”

ต้องเข้ามาท�ำ

น้ อง ส่วนหนึ่งเพราะพี่ตุ่ยชอบเฮฮา ปล่อยมุขให้คนใกล้ตัวได้ข�ำบ่อยๆ

“มะแมรู้สึก”

แล้วด้วย!”

ตุ่ย ที่เอ็นดูเพราะชอบความขีเ้ ล่นรักสนุก ท�ำงานด้วยแล้วเบาสมอง แต่

ใจมันก็แบอยู่ไง”

ค่อยโพล่งอย่างนึกอะไรบางอย่างออก
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ใจกับอยากตามใจตัวเอง

“นี่เธอใช่คนที่เคยท�ำนายแผ่นดินไหวหรือเปล่า?”
“ใช่!”

มะแมรับตรงๆ และคราวนี้ฮน
ั ่ กับตุ่ยก็ต้องเป็ นฝ่ ายเกร็งเนื้อเกร็ง

ตัวบ้าง เมื่อทราบว่าขึ้นรถมากับใคร สองทรชนหันสบตากันเองอีกครัง้
สื่อความหมายรู้กันว่าเรื่องชักยังไงๆเสียแล้ว

“หมายความว่าเธอไม่ได้รู้จักมักจี่อะไรกับต�ำรวจที่ช่ อ
ื วิชัย

แต่ก็

จะช่วยเหลือ เพียงเพราะขับรถสวนกันแล้วรู้ว่าหมอนัน
่ ก�ำลังเดือดร้อน
งัน
้ หรือ?”

ฮัน
่ ซัก

“เขาไม่ใช่แค่คนแปลกหน้ า

สัมผัสในวูบเดียวของมะแมเหมือน

บอกว่าที่เขาต้องเข้าตาจนขนาดนี้ ก็ด้วยเพราะน�้ ำใจเสียสละสวัสดิภาพ
ของตัวเอง มาปกป้ องสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมะแม ดังนัน
้ เขา
จึงมีความเกี่ยวข้อง คล้ายมะแมติดหนี้บุญคุณของเขาอยู่”

ส�ำเนียงตื้นตันใจลึกซึ้ง สะกดฮัน
่ กับตุ่ยให้สะอึกไปเป็ นครู่

“ก็อยากอยู่!”

“ในที่สุดพี่ฮน
ั ่ จะสมหวัง ได้ทงั ้ พี่ ได้ทงั ้ น้ อง ยกครัว!”

“ฮ้า!”

“มะแมตั ด สิ น อย่ า งนี้ เ พราะเห็ น ปั จจั ย ผลั ก ดั น ให้ พี่ ฮั ่ น พุ่ ง ไป

มากกว่าถอยกลับ ความรู้สึกทางเพศที่เกิดกับคนใกล้ตัว แถมต้องตา
ต้องใจ มันเหมือนน�้ ำเชี่ยวที่ต้านยาก โดยเฉพาะถ้าฝ่ ายหญิงท�ำท่ามีใจ

ให้เรา ก็ยิ่งเหมือนเราพุ่งเองไม่พอ ยังมีแรงช่วยฉุดอีกต่างหาก”
“อือ...”

“ทุกวันนี้มีเบรกอยู่ตัวเดียว คือพี่ฮน
ั ่ รักเมียมาก สงสาร แล้วก็ไม่

อยากให้เสียใจ ถ้ามีอะไรกับผู้หญิงนอกบ้านคงไม่ว่า แต่ถ้ากับน้ องสาว
ร่วมบ้านที่ตัวเองรัก...”

มะแมทอดเสียงละไว้แบบเป็ นที่เข้าใจ ฮัน
่ ซึมไปหน่อยหนึ่ง ฝื น

“แล้วสารวัตรกฤษฎาล่ะมาเกี่ยวอะไรด้วย? รายนัน
้ น่ะคุมทัง้ ย่าน

ถามว่า

“เขาเป็ นลูกค้าคนหนึ่งของมะแม” หล่อนรีบอธิบาย “มะแมแค่

ออกได้ยังไง?”

นี้เลยนะ”

นึกถึงเขาได้อยู่คนเดียว
งานมะแมเลย”

เชื่อเถอะ

เขาไม่มีส่วนรู้เห็นหรือไหว้วานใช้

“ยังไงเธอกับยายนกหวีดนี่ก็เป็ นตัวแสบของงานนี้ไปแล้ว เดี๋ยว

สารวัตรกฤษฎาก็ต้องควานหาตัวเธอให้ควัก
่ ”

นัน
่ คือการพูดเป็ นนัยว่าโอกาสรอดของพวกหล่อนคงต�่ำ ซึ่งมะแม

ก็คิดๆอย่างปลงตกอยู่ก่อน หล่อนก�ำลังพยายามเอาตัวรอดแบบไม่หวัง
รอด แค่อยากได้ช่ อ
ื ว่าพยายามแล้วเท่านัน
้

“เมื่อกีพ
๊ ี่ตุ่ยพูดถึงน้ องเมียพี่ฮน
ั ่ มะแมขออนุญาตคุยต่อหน่อยได้

ไหม เพราะเสียงเหมือนเล่น แต่ใจน่าจะเอาจริง”

ฮัน
่ ถึงกับหูผ่ งึ แต่ก็บังคับเสียงไม่ให้ต่ น
ื เต้น
“เอาซี! จะแนะอะไรก็ว่ามา”

“ความคิดของพี่ที่มีกับน้ องเมีย
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ไง?”

มันครึ่งๆอยู่ระหว่างอยากห้าม

อยากให้มะแมท�ำนายไหมว่ามันจะลงเอยยัง

“อาการรักเมียมาก

ไม่อยากให้เสียใจนี่หน้ าตาเป็ นยังไง

เธอดู

“เวลาคนเรารู้สึกผิดตอนคิดจะท�ำบาป จะเหมือนมีแรงเสียดทาน

อยู่ในอก คนเราไม่ท�ำบาปกันมัว
่ ก็เพราะแรงเสียดทานตัวนี้แหละ และ

ที่มะแมรู้ว่าพี่ฮน
ั ่ รักเมียมาก ก็เพราะมีอาการนึกถึงหัวอกเขา มีความ

เห็นใจ และมีความอยากรักษาน�้ ำใจ อยากให้เขานับถือ ไม่อยากให้เขา

ชิงชัง ให้เดานะ คงเพราะเขาท�ำอะไรให้พี่ฮน
ั ่ มามาก กอดคอร่วมทุกข์

ร่วมสุข ไม่ทอดทิง้ กันมานาน แม้ในเวลาที่พี่ฮน
ั ่ ล�ำบาก ถึงมีโอกาสเขา
ก็ไม่หนีไปไหน”

ฮัน
่ เกือบกลืนน�้ ำลายไม่ลง การโดนแทงใจตรงจุดอย่างต่อเนื่องมี

ผลให้จุกเสียดตีบตันมาถึงคอหอย แถมมะแมใช้น้� ำเสียงทอดอ่อนแบบ
ตัดพ้อแทนลูกผู้หญิงด้วยกัน กระทบโสตแล้วสะเทือนถึงใจ ก่อให้เกิด

ความรู้สึกผิดชนิดปวดแสบปวดร้อน เรียกความทรงจ�ำด้านดีของเมียรัก
ผุดขึ้นมาเป็ นฉากๆ ระลึกได้กระทัง่ ว่าที่ยอมเข้าแก๊งชัว
่ นี่ก็เพราะอยาก
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“สิบล้านสมัยนี้แค่ซ้ อ
ื รถให้ตัวเองกับเมียน้ อยก็เกลีย
้ งฉาด

ให้เธออยู่ดีกินดีกว่าเดิมนัน
่ แหละ
“เขาเป็ นคนดี...”

ร้อยล้านเลยดีกว่า บอกซิชาตินี้ฉันจะมีกับเขาได้ไหม?”

“เธอไม่รู้ด้วยซ�้ำใช่ไหมคะว่าพี่ฮน
ั ่ มาอยู่กับแก๊งแบบนี้ พี่คงโกหก

กล่อมเขาท่าไหน

“อือ...”

สว่างวาบขึ้นมาในใจมะแม

สุ้มเสียงของฮัน
่ แผ่วมาก

ว่าได้งานดีอะไรสักอย่าง ถึงมีเงินมีทองมากขึ้น”

“ให้มะแมทายต่อนะคะ น้ องเมียพี่เพิ่งโตเป็ นสาวรุ่นขึ้นมา แต่

ก่อนพี่ฮน
ั ่ ไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเด็กอยู่”

ค�ำตอบคือความเงียบ ซึ่งแปลว่าใช่ และหลังจากทวนภาพอดีตให้

เกิดความยอมรับ มะแมก็กระทุ้งฮัน
่ ด้วยภาพอนาคตที่ชวนหดหู่เข้าไป
อีก

“ข่าวดีคือต่อไปพี่ฮัน
่ จะมีเมียที่เคยกัดฟั นทนทุกข์มาด้วยกันคน

หนึ่ง แล้วก็มีเมียเด็กที่ท�ำความกระชุ่มกระชวยให้อีกคนหนึ่ง แต่ข่าว
ร้ายคือความสุขในระยะสัน
้ ของพี่ฮน
ั่

จะเป็ นแผลสดในระยะยาวของผู้

หญิงสองคน หนักกว่านัน
้ คือพี่ฮน
ั ่ กับเมียเก่าจะไม่ตายจากกันด้วยความ
รัก

แถมพี่ฮน
ั ่ จะตกอยู่ในสภาพเหมือนตายทัง้ เป็ นกับความเอาแต่ใจ

ของเมียใหม่”

ตุ่ยชักผิดสังเกต

อารมณ์ว่า

เห็นฮัน
่ ท�ำหน้ าเศร้ายาวก็แซวข�ำๆแบบจะปลุก

“อ๊ะ! เปลี่ยนใจหรือชัง่ ใจอยู่เนี่ย?”
นึกว่าฮัน
่ จะกลับคึกคักทะลึ่งตึงตัง

กันอีกรอบ

ช่วยเขารุมเหยื่อสาวคนสวย

แต่กลายเป็ นฝ่ ายนัน
้ ยังคงซึมยาวไม่พูดไม่จาอยู่นัน
่ เอง

เยี่ยงคนจมอยู่กับอารมณ์หนักอึ้งจริงๆ
ของบ้าง

ตุ่ยจึงฮึดด้วยความอยากลอง

“บอกได้ไหมเมื่อไหร่ฉันจะรวยซะที?”

ความคึกของตุ่ยช�ำแรกบรรยากาศเซื่องซึมได้

ควบคุมจะกลับมาอยู่กับคนนัง่ หลังอีกครัง้

คล้ายอ�ำนาจการ

แต่นาทีนี้มะแมใจชื้นแล้ว

ไม่รู้สึกด้อยกว่าอีกแล้ว จึงโต้ตอบสบายๆเหมือนคุยเล่นกับคนกันเอง
“รวยยังไงคะ หมายถึงมีสักสิบล้านหรือเปล่า?”
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เอา

ตุ่ยพ่นส่งเดช เห็นเป็ นเล่นมากกว่าจริงจัง แค่อยากดูว่ามะแมจะ
แต่กระแสจิตคิดเพ้อเจ้อของตุ่ยนัน
่ เอง

ได้ก่อมโนภาพชัดเจน

เป็ นหนึ่งในไม่กี่ครัง้ ที่สว่าง

แจ่มกระจ่าง

และให้ความรู้สึกเชื่อมัน
่ ว่าเห็นจริงเท่ากับหรือเผลอๆยิ่งกว่าดูด้วยตา
เปล่าเสียอีก

หล่อนเห็นภาพเด็กนักเรียนชายหัวเกรียนถูกล้อเลียน

เด็กหนุ่มวัยรุ่นพยายามเข้าท�ำงานตลกคาเฟ่
ถูกไล่กระทืบหลังหมดตัวจากบ่อน

แล้วเห็น

แล้วเห็นหนุ่มวัยสามสิบ

แล้วเห็นหนุ่มตกอับเข้าหาเจ้าพ่อ

เพื่อเป็ นหลักคุ้มกะลาหัว และที่สุด คือเห็นตุ่ยแบบที่เป็ นอยู่ ชอบวิจารณ์

เรื่องเล็กเรื่องน้ อยไม่เลิก แม้กระทัง่ เข้าไปกินข้าวที่ไหน ก็มักสอดส่อง
รายละเอียดเล็กน้ อยหยุมหยิม ทัง้ รสชาติและการตกแต่งร้าน

นั ่นคือการย่อชีวิตทัง้ หมดของตุ่ยลงมาเหลือเป็ นนิ มิตไม่กี่ภาพ

รอยยิม
้ ชนิดหนึ่งจุดขึ้นในใบหน้ ามน สาวพลังจิตรู้ทันทีว่าจะพูดอะไร

“พี่ตุ่ยมีเป็ นร้อยล้านได้ค่ะ สาบานว่าไม่ได้พูดเล่น แต่เพราะเห็น

ความเป็ นไปได้จริงๆ!”

กระแสของการเงี่ยหูอย่างแรงเกิดขึ้นให้มะแมสัมผัส

ตุ่ย ทัง้ ฮัน
่ และแม้แต่หยิมซึ่งเงียบมาตลอดก็สนใจใคร่ฟังด้วย

ไม่เฉพาะ

“มันจะเป็ นไปได้ยังไง?”

ตุ่ยถามอย่างไม่เชื่อ แต่ขณะเดียวกันก็เลิกเห็นมะแมเป็ นแค่วัตถุ

ทางเพศในบัดนัน
้

“เป็ นไปได้ด้วยความเชื่อของพี่ตุ่ยเอง พี่ตุ่ยต้องรื้อฟื้ นความเชื่อ

มัน
่ ในตัวเองขึ้นมาใหม่ให้ได้ก่อน”

“ฉันก็เชื่อมัน
่ ในตัวของฉันเองมาตลอด จะต้องรื้อฟื้ นท�ำไมกัน?”
“งัน
้ มะแมทบทวนให้นะคะ

และคิดได้มากกว่ารุ่นเดียวกัน

ตัง้ แต่เด็กๆพี่ตุ่ยรู้สึกว่าตัวเองฉลาด

แต่ทงั ้ เพื่อนและครูต่างก็ชอบล้อเลียน

เกี่ยวกับรูปร่างหน้ าตา เหมือนเห็นพี่ตุ่ยเป็ นตัวตลกอยู่ตลอด เวลาออก
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ความเห็น

หรือแม้แต่คิดริเริ่มอะไรจริงจัง

ทุกคนก็มองเป็ นเรื่องเล่น

ไม่เชื่อถือ ไม่ช่วยกันพิจารณาไอเดียของพี่ตุ่ยเลย และตัง้ แต่ช่วงเด็ก
นัน
่ เอง ความฉลาดของพี่ตุ่ยก็ถูกเก็บซ่อนไว้ ในเมื่อทุกคนไม่เชื่อว่าพี่
ตุ่ยฉลาด พี่ตุ่ยก็ไม่เชื่อไปกับพวกเขาด้วยเหมือนกัน”

แล้วนะคะ”

ตุ่ยอ้าปากค้างแบบเขยื้อนกรามไม่ถูก

“เหลวไหล! ที่เธอพูดมาทัง้ หมดนัน
่ น่ะ ไม่ใช่เลย!”

“ขอโทษนะคะที่เดาผิด งัน
้ คงไม่ต้องพูดต่อกันล่ะว่าถ้าอยากรวย

ร้อยล้านให้ได้จริง พี่ตุ่ยจะต้องท�ำยังไง”
ตุ่ยเผลอขยับตัวท�ำเสียงแข็ง

แต่

กลับเป็ นหัวเราะหึหึและโกรธไม่ลง ชักกลัวใจผู้หญิงคนนี้ตงิดๆ รู้ทงั ้ รู้
ว่าหล่อนใช้เสน่ห์ผูกมิตรสร้างความเป็ นกันเอง ท�ำให้เขาเกรงใจราวกับ
สนิทกันมาแต่ปางไหน

สีหน้ าของตุ่ยเย็นชา อ่านยากด้วยตาเปล่า

รู้สึกว่าควรจะโมโห

หมด

ทว่าก็อดรู้สึกดีด้วยไม่ได้

หลงเข้าทางหล่อน

“เอาเถอะแม่คุณ ข้าเจ้าขอยอมฟั งแต่โดยดี พูดมาเลย เผยให้

หมดนะ ต่อไปจะไม่ขัดคุณน้ องแล้ว”
“ไอเดียของพี่ตุ่ยตอนมีเงิน

คือการรวยลัดด้วยวิธีใช้เงินต่อเงิน

“ก็พูดต่อไปซิ ฉันชักติดใจชอบฟั งเธอโม้แล้ว เดี๋ยวอาจจะบอกวิธี

ในบ่อน ความฉลาดของพี่ตุ่ยเลยจ�ำกัดอยู่แค่เอายังไงให้เร็ว โกงยังไง

มะแมซ่อนยิม
้ แกล้งท�ำเป็ นนิ่งไม่พูด กระทัง่ ตุ่ยกระสับกระส่าย

ตุ่ยทนฟั งนิ่งๆ บางสิ่งบางอย่างบอกเขาว่ามะแมอาจให้ค�ำแนะน� ำ

อึออกมาเป็ นทองก็ได้”

และที่สุดก็ขยับท่าขยับทางฮึดฮัด

“อย่าลูกไม้ลีลาแกล้งท�ำเป็ นเฉยเลยน่า บอกมาสิว่าต้องท�ำยังไง”
“ถ้าจะให้มะแมบอก

พี่ตุ่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อกีม
๊ ะแมทาย

ถูก เรื่องตอนเด็กๆของพี่ตุ่ยน่ะ”

“บ๊ะ! มันส�ำคัญด้วยเหรอะ?”
“ส�ำคัญสิคะ

มะแมจ�ำเป็ นต้องมัน
่ ใจก่อนว่าช่วยรื้อถอนอุปสรรค

ให้พี่ตุ่ยได้เป็ นเปลาะๆอย่างถูกต้อง นี่กะแค่ต้นทางชีวิตของพี่ตุ่ยมะแม
ยังอ่านผิด แล้วที่เหลือจะน่าเชื่อได้ยังไง”

ตุ่ยเอนหลังท�ำหน้ าหงาย ก่อนดึงตัวกลับมายอมรับแบบหัวเสีย

“เออ! นัน
่ แหละ เมื่อกีเ๊ อ็งพูดถูกหมดเลยอีน้อง ปั ดโธ่! ท�ำเป็ น

บังคับให้ยอมรับเหมือนเด็กๆไปได้”

“ที่ผ่านมาพี่ตุ่ยใช้วิธีซ้ อ
ื หวยรอรวยอย่างเดียว

ซึ่งก็เคยมีครัง้

สองครัง้ ที่ถูกจังๆ เหมือนจะรวยขึ้นทันตา แต่พี่ตุ่ยก็เอาไปลงกับผู้หญิง

ให้ส�ำเร็จ แท้จริงมันไม่ใช่เส้นทางการใช้ความฉลาดแบบพี่ตุ่ยเลย”
เขาได้จริงๆ

“แล้วความพยายามเข้าคณะตลกคาเฟ่ ก็ไม่ใช่เส้นทางใช้ความ

ฉลาดของพี่ตุ่ยด้วยนะ

เพราะนัน
่ จะยิ่งตอกย�้ำให้พี่ตุ่ยรู้สึกว่าทัง้ โลก

ดูถูกและหัวเราะเยาะพี่ตุ่ยไม่เลิก

พี่ตุ่ยต้องฟื้ นความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้น

ในวัยเด็กขึ้นมาให้ได้ก่อน นัน
่ คือพี่ตุ่ยฉลาดกว่าใครๆ ไม่อยากยอมเป็ น
ที่สองรองใคร อย่าว่าแต่จะให้อยู่เกือบที่โหล่เหมือนทุกวันนี้”
ดูเหมือนประโยคสุดท้ายจะแทงใจตุ่ยจังๆเป็ นครัง้ แรก

สัมผัสถึงการระงับความกระวนกระวายลงแบบปั จจุบันทันด่วน
เปลี่ยนเป็ นอาการสลดซึมไปแทน

“ทุกวันนี้ข้างในพี่ตุ่ยเหมือนมีสองคนที่ค้านกัน

มะแม
และ

คนหนึ่งบอกว่า

อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว ไม่ผิดที่ผิดทาง แต่อีกคนหนึ่งแอบกระซิบเบาๆตลอด
เวลาว่า ทุกวันนี้ถึงแม้ไม่รู้สึกผิด ก็ไม่ได้แปลว่ารู้สึกดีกับตัวเองเลย”

นัน
่ เป็ นการลักไก่เล็กๆ มะแมแทรกความคิดที่ตุ่ยไม่อาจแน่ใจว่า

เหล้า และการพนันจนหมด”

เป็ นความคิดเดิมของตน หรือเป็ นความคิดที่เพิ่งรับมาสดๆร้อนๆกันแน่

วิธีรวยร้อยล้านน่ะ?”

ไม่เกิดขึ้น สิ่งที่พี่ตุ่ยปล่อยให้เกิดขึ้นมาตลอด จึงเป็ นการยอมความคิด

“เรื่องแบบนี้ดูหน้ าเอาก็รู้ ไม่ต้องมาสอนหรอก ขอเนื้อๆได้ไหม
“ถ้าพี่ตุ่ยท�ำท่ากระฟั ดกระเฟี ยดใส่มะแมอีก มะแมจะไม่พูดด้วย
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“แล้วความคิดแบบไหนล่ะ ที่ใช่?”

“พี่ตุ่ยมีความสนใจที่แอบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง

ส�ำคัญกับมัน อันนี้พี่ฮน
ั ่ ช่วยเป็ นพยานให้มะแมได้”

แต่ไม่เคยให้ความ

ยิงนัดเดียวได้นกสองตัว โจรทัง้ สองตัง้ หน้ าฟั ง จ้องมะแมเขม็ง

อย่างอยากรู้ว่าจะพูดอะไร

“ตอนไปนัง่ กินข้าว โดยเฉพาะในร้านหมูกระทะหรือร้านบุพเฟ่ ต์

ไหนๆ พี่ตุ่ยชอบบ่น ชอบวิจารณ์ บางทีถึงขัน
้ ไปยืนแสดงความเห็นกับ
เด็กในร้านยาวๆ ฝากถึงเจ้าของร้านอย่างนัน
้ อย่างนี้ทีเดียว จริงไหม?”
“จริง!”

ฮัน
่ ซึ่งเงียบฟั งเฉยๆมาพักหนึ่งเป็ นฝ่ ายหลุดปากตอบให้ แทนเจ้า

ตัวที่นิ่งขึงเหมือนถูกแช่แข็ง และพอฝ่ ายตรงข้ามยอมรับ มะแมจึงค่อย
สานต่อ

เด็กเสิร์ฟ เท่ดีไหมล่ะ?”
“อือ...”

ตุ่ยครางแผ่วอยู่ในล�ำคอ

แต่รู้สึกเหมือนตัวตนหนึ่งซึ่งแข็งแรง

ได้คืบคลานออกมาจากเงามืด ค่อยๆเปิ ดเผยความกล้าหาญในเขตสว่าง
ขึ้นทุกที

“แก๊งของพี่ตุ่ยในวันนี้ ก�ำลังมีเรื่องกับต�ำรวจ พอมะแมเห็นบ้าน

ที่พวกพี่ใช้เป็ นรังในซอยลาซาล รู้ไหม สิ่งแรกที่ปรากฏในใจมะแมคือ
อะไร? มันคือภาพการฆ่าฟั นกันไป ฆ่าฟั นกันมา วันนี้พี่ฆ่าเขา วันหน้ า

เขาก็พยายามมาฆ่าพี่คืน พลาดวันไหน พี่จะตาไม่หลับด้วยความสงสัย
ไม่เลิก ว่าชาตินี้เอาดีได้แค่เป็ นโจรที่ถูกต�ำรวจยิงตายจริงๆหรือ?”
มะแมเค้นน�้ ำเสียงแข็งขึ้นอย่างมีอ�ำนาจแบบนาย

“คนเรายอมเสียเวลา หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องไหนมากๆ

ตุ่ยให้อ่อนเปี ยกเหมือนก�ำลังรับฟั งข้อหาที่ไปท�ำผิดมา

ตุ่ยขมวดคิว
้

เวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวไปเป็ นสิบๆปี ได้อย่างไร

แปลว่าจะเก่งจริงในเรื่องนั น
้ ทันทีท่ล
ี งมือท�ำเป็ นอาชีพ!”
ทบทวนตัวเองแล้วเห็นจริงตามนัน
้

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับอาหารมาตลอด

ขึ้นมาได้จากส่วนประกอบอาหารที่มีเพียงจ�ำกัด

เขาเป็ นคนมี

สามารถบันดาลจานเด็ด

คนอื่นมีทงั ้ เครื่องปรุง

กับอุปกรณ์ได้เปรียบหลายขุม ยังท�ำออกมาอร่อยสู้ไม่ได้ นับแต่ไข่เจียว
ธรรมดาไปจนถึงแกงมัสมัน
่ ที่ยุ่งยากนักหนา
เดียว

เท่านัน
้ ปั จจุบันเขารวยพอจะ ‘ช่วย’ ซื้อกิจการเจ้านายเก่าที่เขาเคยเป็ น

“ถ้าใครเป็ นได้ทงั ้ กุ๊กตัวยง

และเป็ นได้ทงั ้ ลูกค้าเรื่องมากในคน

นัน
่ แหละคือเชื้อไขส�ำคัญของเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ประสบ

ความส�ำเร็จอย่างสูง”

ชายสองคน นัง่ ฟั งผู้หญิงคนหนึ่งอบรมเรื่องหลักการตัง้ เนื้อตัง้ ตัว

ด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจ ชนิดที่ไม่เคยมีครัง้ ไหนในชีวิตเทียบเท่า
“รู้ไหมคะว่ารายได้

กดความรู้สึก

ชัว
่ ขณะนัน
้ ตุ่ย

สงสารตัวเอง นึกด่าตัวเองที่ดักดานอยู่กับเส้นทางของความมักง่าย ทิง้
“คราวนี้ฟังค�ำท�ำนายนะคะ

ด้วยเงินเก็บของพี่ฮน
ั่

ด้วยไอเดีย

ของพี่ตุ่ย พี่ทงั ้ สองคนเปลี่ยนชื่อแซ่ แอบไปเปิ ดร้านหมูกระทะเล็กๆที่

จังหวัดไหนก็ได้ เอาแบบไกลๆ อย่าให้ใครตามเจอ ร่วมมือร่วมใจ อาศัย
ข้อดีของตัวที่อีกคนไม่มีมาช่วยกัน หกเดือนแรกพวกพี่จะได้ทุนคืนและ
ขยับขยายร้านได้ หนี่งปี ต่อมาพี่จะมีร้านเพิ่มได้สองหรือสามสาขา แล้ว
ในปี ที่ห้าพี่ทงั ้ สองคนจะมีกิจการเกี่ยวกับร้านอาหารหลากหลาย

มีช่ อ
ื

เสียงติดปากคนไปทัว
่ ถึงเวลานัน
้ จะรวยเป็ นร้อยล้านโดยไม่ต้องท�ำผิด
กฎหมายแม้แต่ข้อเดียว!”

เฉพาะก�ำไรสุทธิของร้านหมูกระทะใหญ่ๆ

วันหนึ่งตกเท่าไหร่? ตัวเลขหกหลักค่ะ! เจ้าของร้านบางรายเก็งถูกทัง้
ท�ำเลที่ตงั ้ ทัง้ รายการอาหาร ทัง้ รสชาติ แล้วก็ฝึกเด็กเป็ น เลีย
้ งเด็ก
เป็ น บริการลูกค้าได้น่าพอใจ เท่าที่มะแมรู้จักนะ มีอยู่คนหนึ่งหลังจาก
เปิ ดหลายสาขาทัง้ ในและนอกกรุงเทพฯ ชัว
่ ระยะเวลาเพียงไม่ถึง ๕ ปี
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บทที่ ๕
เที่ยงคืนเศษ

นี้ซ้ อ
ื โทรศัพท์ใหม่มาซิงก์ก็สน
ิ้ เรื่อง”

หยิมไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีนัก ได้แต่เป็ นคนป้ อนข้อมูลเก็บ แต่ไม่

มะแมขับรถกลับถึงบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน

เคยทราบว่ามันถ่ายเข้าโทรศัพท์ใหม่ได้
“เหรอคะ งัน
้ ก็โล่งไป”

ตลอดทางหล่อนกับหยิมไม่ได้พูดอะไรกันเลยแม้แต่ค�ำเดียว

ตุ่ยเป็ นคนคิดแผน โดยให้หล่อนไปส่งตนกับฮัน
่ ที่บ้านไร้คนหลัง

หนึ่ง ไม่ใช่ ‘รังแปด’ ตามนัดเดิมกับพรรคพวก เพื่ออ้างในภายหลังว่า

มะแมยกมือขึ้นจับมือเด็กสาว

ขมีขมัน

“หยิม”

รู้สึกกลัดมันเต็มฟั ด ทนไม่ไหว อยากปลุกปล�้ำหล่อนกับหยิมกลางทาง

“คะ?”

จึงเข้ารังเล็กเพื่อความเป็ นส่วนตัว ซึ่งก็เป็ นเรื่องปกติของแก๊ง
จากนัน
้ เขากับฮัน
่ จะกินยานอนหลับชนิดแรง

และออกอุบาย

นัดแนะคนในแก๊งมาพบตอนเช้า เป็ นการจัดฉากว่าโดนหล่อนตลบหลัง
ใช้ความสามารถของสาวแสบ

วางยาแล้วริบเงินพวกเขาไปจนหมด

กระเป๋า เป็ นการแก้ล�ำที่ถูกจับตัวมาข่มขืน

สองนายบ่าวเข้าบ้าน กลับเข้าสู่สภาพชีวิตปกติ หลังจากก้าวผ่าน

ฝั นร้ายมาได้โดยสวัสดิภาพ มะแมลงนัง่ บนโซฟารับแขก หยิมเดินไป
รินน�้ ำจากตู้เย็นมาให้อย่างรู้หน้ าที่

นายสาวด้วยกิริยาภักดี

แล้วอ้อมไปบีบไหล่

นวดศีรษะให้

สาวพลังจิตผู้ปราบโจรร้ายด้วยค�ำพูด ดื่มน�้ ำจากแก้วจนหมดแล้ว

ปิ ดเปลือกตาลง รับสัมผัสบีบนวดจากลูกจ้างด้วยความผ่อนคลาย แต่
พอเกือบหลับก็ได้ยินคนนวดเปรย

“อือ... ทีแรกพี่ก็คิดอย่างนัน
้ เหมือนกัน”
“พี่มะแมของหยิมนี่ยอดหญิงจริงๆ”

ประกายตาทอแววชื่นชม

ขณะทอดมอง “ค�ำพูดดีๆนี่ท�ำงานได้ยิ่งกว่ากระสุนต�ำรวจอีกนะคะ”

“เราสองคนโชคดีด้วย ที่เจอโจรที่ยังเป็ นคนธรรมดา ไม่ใช่โจรที่

กลายเป็ นสัตว์ร้ายไปแล้ว”

“หยิมว่าสองคนนี่ก็เหีย
้ มนะคะ

น่าจะท�ำเรื่องเลวๆมาเยอะเชียว

ล่ะ... ว่าแต่เสียดายโทรศัพท์จัง เบอร์ส�ำคัญๆของพี่มะแมหายหมด”

“อ๋อ... อันนัน
้ ไม่เท่าไหร่หรอก พี่เก็บฐานข้อมูลไว้ในคอมพ์ พรุ่ง
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“มานัง่ คุยกันหน่อย”

เมื่อเด็กสาวเดินอ้อมมานัง่ ฝั ่ งตรงข้าม

มะแมก็เปิ ดเปลือกตาขึ้นมองด้วยแววทอดอ่อน

“เที่ยงของพรุ่งนี้พี่จะ

ไปกดเงินมาให้หยิมก้อนหนึ่ง หยิมกลับไปตัง้ หลักที่บ้านต่างจังหวัดได้
เลย”

หยิมท�ำหน้ าตกใจ

“ท�ำไมล่ะคะ พี่มะแมจะเลิกดูหมอหรือ?”
มะแมส่ายหน้ า

“พี่ยังอยู่นี่แหละ แต่ไม่อยากให้หยิมต้องมาเสี่ยงด้วย”
หยิมขมวดคิว
้ นิ่วหน้ า
“เสี่ยงอะไรคะ?”

“พี่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับโจรที่อยู่ซอยเดียวกัน ความคิดแบบ

โจรไว้ใจไม่ได้ ข้ามวันก็อาจกลับล�ำ ไม่ประมาทไว้จะดีกว่า นับแต่นี้ชีวิต

“หยิมนึกว่าไม่รอดแล้ว”
หล่อนพึมพ�ำตอบ

ซึ่งก�ำลังบีบนวดไหล่ตนอย่าง

พี่อาจไม่ปลอดภัย เลยอยากให้หยิมขนของกลับต่างจังหวัดไปเสีย หยิม
เองเคยบอกไว้นานแล้วไม่ใช่หรือว่าอยากเปิ ดร้านเสริมสวยที่บ้านเดิม”

“ใครบอกคะ หนูเปลี่ยนใจมานานแล้ว” น�้ ำเสียงธรรมดา แต่แวว

ตาบ่งบอกความหมายตามที่พูดเป็ นประกายแรงกล้า “หนูจะอยู่รับใช้พี่

มะแมตลอดไปต่างหาก แล้วถ้าใครมันคิดเอาชีวิตพี่ ก็สาบานเลยว่าหนู
จะยอมตายก่อน!”

เช้าวันใหม่แสนสดใส

มะแมนึกว่าตัวเองจะหมดเรี่ยวหมดแรง

ไม่มีกะจิตกะใจตื่นขึ้นมาท�ำงานเสียอีก แต่ตรงข้าม เช้านัน
้ หล่อนท�ำ

dungtrin.com 73

สมาธิได้ดีเยี่ยม รู้สึกสดชื่นตื่นเต็ม และเชื่อมัน
่ ในตนเองเพิ่มขึ้นเป็ นเท่า
ทวีคูณ

เห็นจากประสบการณ์ตรงอย่างแจ่มชัด

ถ้าเปลี่ยนเรื่องร้ายให้

กลายเป็ นดีไม่ได้ เรื่องร้ายๆจะเปลี่ยนคนให้ค่อยๆร้ายตามมัน แต่ตรง
ข้าม หากเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็ นดีได้ทุกเรื่อง คนๆหนึ่งจะเข้าใจว่า

หยิมปฏิบัติตามโดยไม่ซักไซ้ยืดเยื้อ แค่แน่ใจว่ามีบางสิ่งไม่ชอบ

มาพากลในจดหมาย ท�ำความระคายให้เจ้านายเกินจะรับ และหล่อนก็
มีหน้ าที่ก�ำจัดทุกความระคายให้นายตน โดยเลือกเดินออกนอกห้องมา
ทิง้ ไกลๆให้พ้นหูพ้นตาด้วย

มะแมปิ ดตาลง นัง่ ท�ำความรู้สึกถึงลมหายใจที่ลากยาวแช่มช้า ครู่

‘มองโลกในแง่ดี’ นัน
้ อาจเป็ นจริงตลอดทัง้ ชีวิตได้อย่างไร

หนึ่งพอหายฟุ้งซ่าน สบายใจขึ้น ก็ลุกขึ้นมานัง่ รับประทานอาหารกลาง

จบปริญญาใบใหม่

แล้วว่า ‘ค�ำท�ำนาย’ ในจดหมายเป็ นของจริง ไม่ใช่เรื่องหลอก ไม่ใช่การ

เพิ่งประสบเรื่องร้ายแรงขัน
้ คอขาดบาดตาย

แต่กลับรู้สึกเหมือน

และหล่อนก็จะเลือกฉลองรับปริญญาอันทรงเกียรติ

นัน
้ ด้วยการท�ำงานช่วยคนตามปกตินี่เอง!

ไม่มีการยกเลิกนัด ไม่มีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาใดๆ มะแมใช้

ให้หยิมออกไปจัดการเรื่องแจ้งโทรศัพท์หายในช่วงเช้า
หน้ าที่จัดคิวและต้อนรับลูกค้าแทน

โดยตัวเองท�ำ

ขณะท�ำงาน พอเล็งดูลูกค้าก็รู้เห็นทุกสิ่งคมชัด แม่นย�ำ และเต็ม

ไปด้วยรายละเอียด เปรียบไปคงประมาณเดียวกับนักกีฬาขณะเล่นได้ดี

วันตามปกติ สัง่ ตนเองอย่างเด็ดขาดว่าอย่าสนใจจดหมายอีก แม้เชื่อ
เล่นตลก แต่ขณะเดียวกันประสบการณ์ตรงก็บอกอยู่ ว่าถึงรู้อนาคตไป
ไม่ใช่จะช่วยให้อะไรดีข้ น
ึ รังแต่จะกระทบใจให้กังวลล่วงหน้ าเปล่าๆ

หล่อนแค่ใช้ความสามารถ ใช้ปฏิภาณ ใช้ญาณสัมผัส เพื่อแก้

ปั ญหาเฉพาะหน้ า พยายามเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็ นดีด้วยตนเอง ก็น่าจะ
เพียงพอแล้ว ไม่ต้องให้ใครมาช่วยอีก

ตรวจสอบและถ่ายฐานข้อมูลเข้าโทรศัพท์เครื่องใหม่ แล้วนึกได้

ที่สุด อะไรๆก็ดีไปหมด ถูกไปหมด ชนะไปหมด

ว่าควรโทร.หาสารวัตรกฤษฎาเสียหน่อย เมื่อคืนหล่อนคงท�ำให้เขาห่วง

กลางวัน

ห่วงใยยิ่ง

หยิมกลับมาถึงก่อนเที่ยง

เอาก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยมาฝากเป็ นมื้อ

“เอ้อ! ดีจริง เหมือนรู้ใจเลยนะ ก�ำลังอยากกินหมี่แห้งอยู่พอดี...

เรื่องโทรศัพท์เรียบร้อยไหม?”
“เรียบร้อยค่ะ

ตอนนี้ของพี่มะแมก็โทร.เข้าออกได้แล้ว”

หยิมก็ย่ น
ื อะไรอย่างหนึ่งให้ “จดหมายค่ะพี่”

แล้ว

มะแมชะงักนิ่งเหมือนถูกไฟดูด และนัน
่ ก็เป็ นครัง้ แรกที่หยิมเริ่ม

เอะใจสงสัย

“จดหมายนี่มาจากใครหรือคะพี่ มาได้ทุกวัน พี่มะแมถูกใครว่า

ร้ายหรือข่มขู่รึเปล่า?”

หญิงสาวชัง่ ใจอยู่นาน

อ่อนโรยว่า

ก่อนยกมือเสยผม

“ฝากเอาไปทิง้ ถังขยะให้ทีนะหยิม”
“ได้ค่ะพี่”
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สัง่ เด็กสาวด้วยเสียง

น่าดู

พอโทร.ติดก็ได้ยินฝ่ ายนัน
้ โหวกเหวก
เขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้น

ซักถามหล่อนด้วยเสียง

มาดูที่บ้านก็ไม่พบร่องรอยใดๆ

มะแมได้แต่รายงานว่าเมื่อคืนเกิดเหตุร้ายบางอย่างต่อหน้ าต่อตา

แต่

หล่อนก็จัดการไปด้วยตนเองแล้ว ขอโทษที่โทร.รบกวนและท�ำให้ตกใจ
ตกบ่ายมะแมท�ำงานต่ออย่างปลอดโปร่ง

วันนี้มีแต่ลูกค้าน่ารัก

ราวกับเรียงหน้ ากันมาร่วมฉลองปริญญาใบใหม่ให้กับหล่อนฉะนัน
้
แต่แปลกที่เวลายิ่งผ่านไป

กังวลอะไรหรือนึกห่วงใคร

ใจกลับยิ่งเป็ นกังวล

บอกไม่ถูกว่า

ทราบแต่เกิดคลื่นรบกวนกระทบจิต

และ

คลื่นรบกวนนัน
้ ก็ไม่จางหายไป แถมทวีความแรงขึ้นตามล�ำดับด้วย

มะแมไม่ใจดีต่อเวลาให้ลูกค้ารายสุดท้าย แม้เขาจะท�ำท่าอิดออด

ขอถามต่ออีกหน่อย หล่อนรีบขอตัว บอกมีธุระต้องสะสาง และลุกขึ้น
ยิม
้ สุภาพในท่าทีเชื้อเชิญให้กลับได้

พอลูกค้าซึ่งเป็ นหนุ่มหน้ าตี๋ออกจากห้องไป

กับเก้าอีท
้ �ำงานทันที

มะแมก็ลงนัง่ สมาธิ

ไม่ย้ายไปอีกห้องที่จัดไว้ส�ำหรับเล่นโยคะและท�ำ
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สมาธิโดยเฉพาะ
ส�ำรวจจิต

เห็นความกังวลยังปรากฏอยู่

แต่ไม่มีก�ำลังสติมาก

พอจะรู้ว่ากังวลเรื่องใด จึงหน่วงนึกถึงนิมิตวงกลมสีขาว เริ่มจากเห็น

โยกโย้เลือนราง ค่อยๆชัดเด่นแจ่มใสขึ้นตามล�ำดับ กระทัง่ เห็นเป็ นเส้น
คมกลมดิก มะแมจึงค่อยย้อนกลับมาพินิจร่องรอยความกังวลใหม่
ทันทีนัน
้

ความรู้สึกกังวลก็แปรเป็ นนิมิตซองจดหมาย

ซอง

จดหมายที่ปรากฏในห้วงมโนทวารคราวนี้ ให้ความรู้สึกเป็ นของส�ำคัญที่
ถูกหล่อนละเลยไป

พอสัมผัสได้ถึงความส�ำคัญ

จดหมาย

มะแมก็พยายามจ้องมองนิมิต

โดยท�ำความรู้สึกเข้าไปในเรื่องราวที่แฝงอยู่

แต่คล้ายมี

ก�ำแพงขุ่นมัวขวางกัน
้ ไม่ให้จิตแตะเข้าไปถึง ‘ความลับ’ ข้างในได้ จึง
ทราบว่าญาณสัมผัสของตนมีก�ำลังไม่พอ

อย่างมากก็แค่รู้ว่า

และต้องเปิ ดอ่านเอาเองด้วยตาเปล่าเท่านัน
้

‘ส�ำคัญ’

ลากลมหายใจเข้ายาว ผ่อนลมหายใจออกยาว เปิ ดเปลือกตาลุก

จากที่นัง่ ด้วยราศีสงบเยี่ยงคนเพิ่งถอนจากสมาธิ มะแมเดินไล่หาถังผง
ทีละถัง เพื่อค้นดูว่าหยิมน� ำจดหมายไปทิง้ ไว้ในถังใด แต่เมื่อค้นคุ้ยทุก

ถังในบ้านก็พบว่าว่างเปล่าทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่าหยิมทิง้ ลงถังใหญ่ไป
แล้ว มะแมจึงเดินต่อมาที่หน้ าบ้านด้วยท่าทีร้อนรนขึ้น

เปิ ดฝาถังขยะหน้ าบ้านแล้วใจหายที่เห็นว่าว่างอีก

เอาไปเรียบร้อย

รถขยะคงมา

ขณะเดินคอตกกลับเข้าบ้านด้วยความสิน
้ หวังจะได้รู้

ส�ำคัญ” ในจดหมาย มะแมก็ได้ยินเสียงทักจากเบื้องหลัง

“เรื่อง

“หาจดหมายเหรอคะพี่มะแม?”

หยิมลงจากจักรยาน หล่อนเพิ่งไปซื้อกับข้าวที่ปากซอย เห็นแต่

ไกลว่าเจ้านายก้มๆเงยๆอยู่กับถังขยะหน้ าบ้าน
ใด พอมาถึงจึงถามไล่หลัง

ก็เดาถูกว่าต้องการสิ่ง

“ใช่...” มะแมหันมาตอบเนือยๆ “รถขยะมาเอาไปแล้วใช่ไหม?”
“ค่ะ! มาเอาไปตัง้ แต่สักบ่ายสองมัง้ ”

มะแมรับฟั งแล้วพยักหน้ าด้วยความเข้าใจ
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“ช่างเถอะ”

“พี่มะแมต้องการรู้เนื้อความในจดหมายแล้วใช่ไหมคะ?”

หญิงสาวแปรสายตาจับลูกจ้างคนเก่งด้วยประกายมีความหวัง
“ใช่! หยิม! พี่ต้องการรู้แค่ว่าเขาเขียนอะไร”

“ถ้าทราบว่าหยิมแอบแกะอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นจนทน

ไม่ไหว พี่มะแมจะเฆี่ยนหยิมไหมนี่?”

“ไม่เลยหยิม!” มะแมละล�่ำละลัก แทบเขย่าไหล่ทงั ้ สองข้างของ

คนช่างขยัก
ที่สุดด้วย!”

“นอกจากจะไม่เฆี่ยนตีแล้ว

พี่ยังต้องขอบคุณหยิมเป็ น

เด็กสาวผมสัน
้ อมยิม
้ ปลื้ม

“จดหมายเขียนว่า อย่าเสียใจ คนฆ่าตัวตายกันทุกวัน แต่ถ้า

อยากรู้สึกดีข้ น
ึ

ก็ลองช่วยคนที่ยังฆ่าตัวตายไม่ส�ำเร็จเป็ นการชดเชย

ประมาณนี้นะคะ จ�ำเป๊ ะๆไม่ได้หรอก”

เมื่อพบว่าค�ำพูดของตนมีผลให้เจ้านายท�ำท่าคล้ายจะเป็ นลม

รีบเสริมความเห็นส่วนตัวเข้าไปทันที

ก็

“คนเขียนเป็ นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ หนูว่าเพ้อเจ้อมาก”

มะแมฟั งค�ำของหยิมไม่จบ พอรวบรวมสติได้ก็ถลันเข้าบ้าน ใน

อาการตะลีตะลานชนิดที่เด็กสาวไม่เคยเห็นมาก่อน

อกร้อนเป็ นไฟ เข้าถึงคอมพิวเตอร์ชน
ั ้ ล่าง ซึ่งหยิมใช้กรอกเก็บ

ข้อมูลลูกค้า มะแมค้นย้อนไปสองวันที่ผ่านมา เจาะจงสืบหาข้อมูลลูกค้า
ชื่อ ‘แจ๊บ’ ซึ่งเทคโนโลยีก็ย่ น
ื ค�ำตอบให้โดยพลัน

สาวพลั งจิ ตเอากระดาษปากกาใกล้ มือ มาจดเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ของ

แจ๊บ แล้วผลุนผลันวิ่งขึ้นบันไดสู่ชน
ั ้ บนแบบก้าวทีละสองขัน
้ คล้ายบาง
สิ่งที่อยู่ชน
ั ้ บนไม่อาจรอเวลาสายได้แม้แต่ชว
ั ่ ลมหายใจเฮือกเดียว

คว้ามือถือจากโต๊ะท�ำงาน กดเบอร์สาวแจ๊บอย่างเร่งด่วน ลนลาน

เหมือนไม่อยากหายใจหายคอกันอีกต่อไป

สัญญาณเรียกสายดังขึ้นใน

ล�ำโพงจิ๋ว มะแมรอคอยการตอบรับด้วยดวงตาเบิ่งโต อกใจเต้นระทึก
ยิ่งกว่ารอผลตัดสินจ�ำคุกของศาล ว่าโดนกี่ปี หรือจะไม่โดนเลย
“ฮัลโหล...”
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เสียงอ่อยเอื่อยดังขึ้นที่ปลายสาย

“คุณแจ๊บคุยกับแฟนแล้วหรือ?”

มะแมเหลือบตาขึ้นข้างบน

สยายยิม
้ กว้างด้วยความรู้สึกคล้ายตายแล้วเกิดใหม่ ตอนนี้รู้แล้วว่าพวก
เต็มใจวิ่งแก้บนรอบสนามฟุตบอลสิบรอบเป็ นอย่างไร

“พอกลับถึงบ้าน

แจ๊บเล่า

สิ่งแรกที่แจ๊บท�ำคือพยายามโทร.หาพี่ปาย...”

“โทร.เท่าไหร่เขาก็ไม่รับ

เข้าเฟซบุ๊ครอนานแค่ไหนก็ไม่

ออนไลน์ เลยต้องเขียนเมลนัน
่ แหละถึงจะยอมตอบกลับ”

“คุณแจ๊บหรือคะ สวัสดีค่ะ นี่มะแมนะคะ”
“อ้อ! คุณมะแม สวัสดี”

“คุณแจ๊บคะ มะแมอยากคุยกับคุณค่ะ ขอเวลาสักหน่อยได้ไหม

มะแมระบายลมหายใจยาว

“คุณแจ๊บเขียนไปถามขอค�ำยืนยันตามที่มะแมเผยให้คุณรู้หรือ

จะให้มะแมไปหาที่ไหนก็ได้”

คะ?”

แจ๊บอยู่ไกลหน่อย”

อย่าง แถมท้ายด้วยค�ำขอให้ถอยไปคนละก้าว... เขาขอเลิกกับแจ๊บค่ะ

“แจ๊บก็อยากพบคุณมะแมค่ะ แต่คงต้องคุยกันทางนี้แหละ เพราะ

คุณมะแม!”

“คุณแจ๊บอยู่ไหนคะ?”

ปลายเสียงนัน
้ ร้าวรานจนมะแมเจ็บปวดตาม

“เชียงใหม่”

“ถอยคนละก้าว ต่างกับเลิกกันให้ขาดนะคะ”

“ไปนัง่ ชมวิวคนเดียวหรือ?”

ปลอบทัง้ รู้ว่าใจผู้ชายไม่เอาด้วยแน่ๆแล้ว

“ค่ะ ท�ำไมรู้ล่ะ... เอ้อ! ลืมไปว่าคุยอยู่กับใคร ไม่น่าถามเลย แจ๊บ

“พี่ปายมีคนใหม่แล้วใช่ไหมคะ?”

มาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่น่ะค่ะ”
“ไปคนเดียวหรือคะ?”

“ค่ะ! คนเดียว... เสียดายเหมือนกันที่ไม่ใช่สองคนเหมือนคราว

ก่อนที่มา...”

“ไม่รู้ค่ะ แต่ช่างเขาเถอะคุณแจ๊บ แค่รู้ไว้เถอะว่าคู่ของคุณก�ำลัง

จะมาถึงในไม่ช้า”

คนอกหักฟั งแล้วนิ่งไปนาน ก่อนถามแบบทอดอาลัย

“คู่ของแจ๊บจะท�ำให้แจ๊บรักเขาได้เท่าพี่ปายหรือเปล่า?”

“ครัง้ นี้คิดเสียว่ามะแมอยู่เป็ นเพื่อนได้ไหม?”
แจ๊บหัวเราะนิ่มๆ

“คุณมะแมนี่ใจดีจังนะ นึกยังไงถึงโทร.หาแจ๊บคะ?”

“มะแมอยากคุยเรื่องอนาคตของคุณแจ๊บ วันก่อนมะแมยังพูดไม่

จบ คุณแจ๊บก็หนีออกมาก่อน”

“ขอโทษจริงๆค่ะ เวลาหน้ ามืดแจ๊บควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลย พอ

ออกจากห้องคุณมะแมแล้วถึงนึกได้ว่ายังไม่จ่ายเงิน แย่จริงๆ”
“มะแมไม่ได้โทร.มาเรื่องนัน
้ ค่ะ

คิดถึงวันที่คุยกับคุณแจ๊บแล้ว...
พูดได้”

ไม่สนใจเลย

แค่ย้อนกลับไป

รู้สึกว่าอาจจะยังพูดไม่ดีที่สุดเท่าที่จะ

“ไม่ดียังไงคะ กระชากแจ๊บออกจากฝั นลมๆแล้งๆ ตื่นขึ้นมาเจอ

ความจริงได้ ถือว่าดีที่สุดแล้ว”
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“ค่ะ... แจ๊บถาม และเขาก็ตอบหมด ตรงกับที่คุณมะแมบอกทุก

มะแมอึกอัก

ไม่อยากฝื นตอบด้วยวิธีโกหก

ในความรู้สึกของ

หล่อน คู่ที่จะอยู่ร่วมกันจริง เทียบไม่ได้เลยกับคนที่เพิ่งหักอกแจ๊บไป
หมาดๆ ระดับนายปายนัน
้ ถ้าผ่านไปแล้วจะไม่ผ่านมาอีก เป็ นอะไรที่มี

ได้ครัง้ เดียวในชีวิตของแจ๊บจริงๆ แค่น่าเสียดายแทนแจ๊บที่รักษาเขาไว้
ไม่ได้

แต่นักจิตวิทยาสาวก็หาค�ำพูดดีๆและตรงกับความจริงได้ส�ำเร็จ
“ถึงคุณแจ๊บจะหลงเขาไม่เท่าคุณปาย

แต่ก็จะรักเขาอย่าง

สบายใจ รวมทัง้ เข้าใจวิธีรักษาความรักให้ยงั ่ ยืนด้วย มันเป็ นการยกชัน
้
ขึ้นมาจากความลุ่มหลงนะ ดีกว่ากันเยอะ”
“คบกับพี่ปาย

แจ๊บแน่ใจแล้วนะว่าแจ๊บรู้จักความรัก

พยายามท�ำความเข้าใจวิธีรักษามันอยู่”

แล้วก็
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แจ๊บค้านแบบดื้อไม่เลิก มะแมกลัน
้ ใจไปครู่ ถ้าโกหกเป็ น หล่อน

จะบอกว่าหล่อนเชื่อ หรือไม่ก็ท�ำเป็ นชม ท�ำเป็ นเชียร์ แต่แนวทางช่วย
คนของหล่อนไม่ใช่อย่างนัน
้ ถ้าฝื นเชียร์มว
ั ่ ไปครัง้ หนึ่ง ก็จะมีครัง้ หน้ า

แล้วติดเป็ นนิสัย มะแมจึงไม่ยอมมีข้อยกเว้นให้ใครมาตลอด รวมทัง้
แจ๊บในครัง้ นี้ด้วย

“พยายามแค่ไหนก็พลาดได้ถ้ายังไม่พร้อมจริง คู่ของเราแท้ๆมัก

มาตอนเราพร้อมจะไม่พลาดแล้วนะคะ”

“บางความพลัง้ พลาด แจ๊บลืมมันไปแล้วด้วยซ�้ำ แต่ไม่นึกว่ามัน

คือจุดแตกหัก จนกระทัง่ คุณมะแมบอกแจ๊บเมื่อวันก่อน และได้รับค�ำ
ยืนยันจากพี่ปาย”

มะแมถามพลางนึกทวน

“พี่ปายสารภาพว่าตัดใจถอยจากแจ๊บ

แช่งเขา และลามปามถึงพ่อแม่เขา”
“พี่ปายรักพ่อแม่มาก

แจ๊บพูดแบบคนคิดอะไรสับไปสับมาหลายเรื่องในเวลาไล่ๆกัน แต่

มะแมก็รีบรับลูก

“แล้วท�ำไมถึงมาเน้ นเรื่องคุณปายล่ะคะ?”

“เมื่ออาทิตย์ก่อนเป็ นวันเกิดแจ๊บ พี่ปายไม่สนใจเลย แค่ส่งรูป

การ์ดให้ทางเน็ตกับค�ำอวยพรสัน
้ ๆ มันท�ำให้รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีก
แล้ว นัน
่ แหละที่ท�ำให้แจ๊บอยากรู้ใจพี่ปายว่ายังอยู่กับแจ๊บหรือเปล่า”
“สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะคุณแจ๊บ”
มะแมปรุงเสียงให้สดใสชัดถ้อยชัดค�ำ

ให้คนฟั งรู้สึกดี

หล่อนช�ำนาญการอวยพร

“ไม่เห็นจะเป็ นสุขเลยค่ะ ท�ำไมคนเราต้องกะเกณฑ์ให้เป็ นสุขใน

“พลาดอะไรหรือคะ?”

“อ๋อ!”

เพราะนึกว่ารู้หมดแล้ว”

ตัง้ แต่แจ๊บเมาแล้วด่าเขา

เขาทนไม่ได้กับการลามปามถึงพวกท่าน

แล้ว... แล้วตอนแจ๊บเมา แจ๊บพูดได้ยังไงไม่รู้ ประมาณว่าคอยดูนะ ถ้า
ทิง้ แจ๊บ แจ๊บจะฆ่าพ่อแม่เขา จะเผาบ้านเขาให้วอด โธ่เอ๊ย! คนอย่าง
แจ๊บเนี่ยนะจะท�ำอย่างนัน
้ ได้ แจ๊บไม่ได้หมายความตามนัน
้ เลย ท�ำไม

เขาถึงไม่ให้อภัย ท�ำไมไม่เข้าใจว่าแจ๊บเมา มันมีอะไรให้ต้องกลัวกัน

วันเกิดกันนักก็ไม่รู้ มันก็แค่อีกวัน ที่เราอาจเจอเรื่องแย่ๆ ฝื นใจให้ร่าเริง
ไม่ไหว”

“ก็จริงนะคะ แต่ละวันเกิดของมะแม มะแมจะถามตัวเองว่า วันนี้

ชีวิตบอกให้คิดอะไรบ้าง”
แจ๊บหัวเราะขรึม

“ส�ำหรับแจ๊บ วันเกิดล่าสุดบอกให้แจ๊บคิดว่า ยิ่งผ่านวันเกิดมาก

ขึน
้ เท่าไร ใจเรายิ่งคุ้นกับวันตายมากขึน
้ เท่านั น
้ !”
มะแมฟั งแล้วขนลุก

“เอ่อ... แต่ส�ำหรับมะแม วันเกิดที่ผ่านมาบอกให้มะแมคิดค่ะว่า

จริงๆเหรอ?”

วันเกิดที่ดีท่ส
ี ุด คือวันธรรมดาที่เราใช้ชีวิตอย่างมีค่าที่สุด!”

คุณนัน
่ แหละ!

กับความคิดมากท่าเดียวเลย”

กับคุณแจ๊บแบบเห็นหน้ ามากกว่า”

ไม่ได้คิด แต่ไปติดอยู่กับอารมณ์ ฟุ้งซ่านวกวนไม่รู้จบ หมัน
่ คิดถึง

มะแมอึ้ง คิดในใจว่าเขาไม่ได้กลัวคุณหรอก แต่กลัววิธีเมาของ
“แล้วคุณแจ๊บจะกลับกรุงเทพฯเมื่อไหร่คะ? จริงๆมะแมอยากคุย

“เมื่อสองสามเดือนก่อนตอนจองเวลามาคุยกับคุณมะแม

อันที่

จริงแจ๊บอยากคุยเรื่องงานมากกว่านะ เรื่องพี่ปายไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่
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“เคล็ดลับความเข้าใจมีอยู่นิดเดียวค่ะคุณแจ๊บ ที่คิดมากเพราะ

สิ่งที่อยู่ตรงหน้ า แล้วคุณจะไม่เป็ นคนคิดมากนะคะ”

แจ๊บนิ่งไปนาน นานจนมะแมต้องถามย�้ำ
“คุณแจ๊บคะ ยังฟั งอยู่หรือเปล่า?”

“ชีวิตของคุณมะแมน่ะมีค่า แต่ชีวิตแจ๊บเนี่ย เฮ้อ! วันๆหมดไปให้

“แต่แจ๊บเหงา...”

“มะแมก็เคยเหงา แล้วมะแมได้ค้นพบความจริงอย่างหนึ่ง คือ

แค่อยากไปท�ำให้เด็กอนาถาหายเหงาสักวัน

เขายังไม่ทันหายเหงา
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“เคย!”

ความเหงาก็หายไปจากเราแล้ว”

“ยังเป็ นแฟนกันอยู่หรือเปล่า?”

“อือม์... ฟั งดูน่าลองจังค่ะ”
“ให้มะแมพาไปก็ได้นะ”
หล่อนเสนอตัว

ตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าขอให้แจ๊บรับปากอะไร

เถอะ หล่อนจะยอมเหนื่อยทุกประการ แม้จะต้องโดนแจ๊บกระโดดเกาะ
หลังยืดเยื้อก็ตาม

“เหมือนคุณมะแมรู้เลยว่าแจ๊บก�ำลังจะจมน�้ ำ ไม่กลัวแจ๊บกอดคอ

คุณมะแมเป็ นตุ๊กแกหรือคะ?”

มะแมเกือบสะดุ้ง เพราะแจ๊บพูดราวกับรู้ว่าหล่อนคิดอะไร
“ไม่หรอกน่า...”

มะแมเค้นหาความรู้สึกที่แท้จริง

แล้วก็พบว่า

ตนพูดได้เต็มปากเต็มค�ำโดยไม่เสแสร้ง “ให้มะแมเป็ นเพื่อนคุณแจ๊บได้
ไหม มาคุยเปิ ดอกกัน วันแรกเราอาจจะคุยกันตามหน้ าที่ วันนี้ให้มะแม

พูดจากใจจริง มะแมอยากเป็ นเพื่อนกับคุณแจ๊บ และเชื่อว่าต่อไปเราจะ
มีความผูกพันที่ดีต่อกันได้”

“มิบังอาจ คุณมะแมน่ะ เหมือนแม่หรือพี่สาวของแจ๊บเลย”
“ไม่ใช่อย่างนัน
้ หรอกน่า

อย่างนัน
้ เอง

บางทีมะแมก็วางฟอร์มตามหัวโขนไป

ตัวจริงเป็ นผู้หญิงธรรมดาทุกอย่าง

มะแม ก็เชื่อว่าเราสองคนมีบางสิ่งที่เข้ากันได้”

และจากสายตาของ

“ตรงไหน? คุณมะแมใจเย็นเป็ นน�้ ำ ส่วนแจ๊บน่ะร้อนเหมือนไฟ”

“คนเก่งก็งแ
ี้ หละ ให้เดานะ คุณแจ๊บจบเกียรตินิยมชัวร์ มะแมก็

เหมือนกัน เดิมทีมะแมไม่ใช่คนใจเย็นนะ อาจร้อนยิ่งกว่าคุณแจ๊บอีก”
“ไม่เชื่อหรอก!”
“จริงจีงงง...!”

ลากเสียงยาวแบบคะยัน
้ คะยอให้เชื่อ

“แต่สวม

หัวโขนไหนไปนานๆ คนก็นึกว่าเราเป็ นอย่างนัน
้
พอถอดหัวโขนออก
เราก็รู้ตัวว่าไม่ได้มีดีอะไรเลย”

“แล้วมะแมเคยมีแฟนไหม?”

เสนอ

แจ๊บตัดสรรพนาม ‘คุณ’ ออกไป แสดงความใกล้ชิดตามมะแม
แล้วก็ชักเห็นจริงว่าความสนิทสนมกับมะแมก่อตัวขึ้นในใจได้

อย่างรวดเร็ว
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“เคยหวานแหววช่วงมัธยมปลายน่ะ พอเรียนมหา’ลัย ต่างคน

ต่างแยกย้าย มะแมไม่ค่อยมีเวลาให้ เพราะต้องท�ำงานส่งตัวเองเรียน
ไปด้วย เขาก็ไปเจอคนใหม่”

“ไม่ได้เลิกเพราะทะเลาะกัน?”

“ก็... ประมาณว่ามะแมเห็นเขานัง่ ในรถกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เห็น

คุยกันหนุงหนิง”

“มะแมเลยขอเลิก?”

“ไม่ได้พูดอะไรชัดหรอก แค่เมลไปบอกว่าไม่ต้องมาแล้ว”
แจ๊บยิม
้ ด้วยความปลอดโปร่งขึ้น

มานาน

เหมือนคุยกับเพื่อนที่สนิทกัน

“แสดงว่าเขาไม่ค่อยมีความหมายกับมะแมเท่าไหร่”

“จะว่ามีก็มีนะ แต่ลูกคนรวยอย่างแจ๊บอาจจะไม่เข้าใจ ตอนเห็น

แฟนไปนัง่ รถของผู้หญิงที่ท่าทางรวยกว่าเรา โชคดีกว่าเรา”

“เข้าจาย... ท�ำไมจะไม่เข้าใจ แล้ว... ท่าทางไม่เคยมีอะไรกับเขา

ใช่ไหม? เห็นอยู่กับผู้หญิงทีเดียวขอเลิกเลยอย่างนี้”

“มะแมให้มากสุดก็หอมแก้ม เกินกว่านัน
้ ห้ามขาด”

“หึหึ เขาคงงุ่นง่านน่าดูนะ หุ่นอย่างมะแมเนี่ย ได้หอมแก้มก็ต้อง

น�้ ำลายหก อยากท�ำอะไรต่อ”

“ช่วยไม่ได้! พอดีมะแมยีๆ
้ กับเรื่องพวกนี้ มันรังเกียจ”
“สงสัยเกิดผิดยุค”

“ถ้าแจ๊บได้ท�ำวิจัย ท�ำแบบสอบถามมากๆอย่างมะแม จะรู้ว่าคน

สมั ย นี้ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ใจหรื อ เห็ น เซ็ ก ส์ เ ป็ นเรื่ อ งขาดไม่ ไ ด้ ต ามๆกั น ไปหมด

หรอกนะ มีพวกรู้สึกแย่กับเรื่องพรรค์นี้เยอะ”

“ก็พอรู้อยู่ แต่ถ้าหน้ าตาดี หุ่นยัว
่ น�้ ำลายผู้ชายแบบพวกเรา ก็มัก

หนีไม่พ้นเจอข้อเสนอเอานู่นเอานี่มาประเคน โดนขอสนิท โดนขอเข้า

ใกล้ ในที่สุดเราก็ทนไม่ได้ ไม่รู้จะหวงไปท�ำไม เพื่อนๆมันก็ตามใจตัว
เองกันหมด เห็นเป็ นธรรมดาของยุคนี้”
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“มะแมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอยากท�ำงานทัง้ วันมาหลายปี แล้ว

เลยไม่ค่อยมีคิวให้ใครมาเข้าใกล้”
“ท�ำไมถึงรักงานขนาดนัน
้

การช่วยคนมันสนุกมากเหรอ?

แต่

ว่าที่จริง แจ๊บแอบอิจฉามะแมมากเลยรู้ไหม เป็ นตัวของตัวเอง มีค่า ไม่
ต้องพึ่งพาความอบอุ่นจากผู้ชาย”
มะแมเชิดหน้ านิดหนึ่ง

“วันๆมีแต่ผู้ชายมาขอความอบอุ่นจากมะแมน่ะสิ!

บอกตรงๆว่า

ตอนนี้เห็นผู้ชายเป็ นเด็กอมมือ ไม่รู้จักโตไปหมด สงสัยชาตินี้ได้ข้ น
ึ คาน
แน่”

ของอีกฝ่ าย ก็เรียกให้ขานรับบ้าง
“แจ๊บ...”
“หือ?”

“จะกลับกรุงเทพฯเมื่อไหร่?”

เป็ นค�ำถามซ�้ำ และแจ๊บก็ไม่ตอบอีก เสพูดมาอีกทาง
“ก่อนมะแมโทร.มา

แจ๊บก�ำลังเลือกอยู่เลยว่าจะโทร.หาใครดี

ใกล้เวลาพระอาทิตย์จะตกดินแล้ว...”

คราวนี้มะแมมือเย็นเฉียบ เกิดมาไม่เคยหนาวไปทัง้ ตัวขนาดนัน
้

มาก่อน

“อย่างนี้เป็ นแบบมะแมก็ไม่ดีน่ะสิ”

แปลกที่รู้สึกสนิทกับแจ๊บออกมาจากส่วนลึก คล้ายคุ้นมานานแสนนาน

แจ๊บทอดสายตามองไกล ขอบฟ้ ากว้าง ทิวเมฆสะท้อนแสงหลาก

ไปตายบ้าง?”

“แจ๊บ!

“แล้วเป็ นแบบไหนถึงจะดี?”
ตะวันใกล้จะตกดินอยู่รอนๆ

ไหว

มะแมสัมผัสถึงความเหม่อลอยแปลกๆ

“ขนาดนัน
้ ?”
“ขนาดนัน
้ !”

สี

ความเงียบเข้าปกคลุม

สายลมเย็นโชยพัดเส้นผมหล่อนปลิว

“เออนะ อย่างไหนล่ะถึงจะดี... มีคู่เพื่อจะหวานใส่กัน แล้วมา

เปลี่ยนเป็ นทะเลาะกัน จบลงที่ทงิ้ กัน มันดีตรงไหน”
ขอบตาล่างซ้ายของมะแมขยิบนิดหนึ่ง
“แจ๊บ!

พูดอย่างเพื่อนนะ

ตัวเองน่ะสวยขนาดนี้

เสียดายคนที่เขาไม่ได้เธอไปครองดีกว่า

มาช่วยกัน

วันนี เ้ ธอรู้สึกว่าตัวเองเป็ น

ฝ่ ายอกหัก นั่ นก็เพราะยอมเป็ นฝ่ ายถูกทิ ้งทางกายข้างเดียว ทําไม
ไม่หัดให้เขาเป็ นฝ่ ายถูกทิ ้งด้วยใจเราดูบ้าง?”
“ขอบใจมากมะแม

เราปลื้มและรู้สึกเป็ นเกียรติมากที่เธอลดตัว

เธออย่าท�ำอะไรบ้าๆนะ!”

กระทัง่ ลืมตัว ใช้เสียงเกรีย
้ วและค�ำแรง “ถามตัวเองซิ ตอนนี้มีดีอะไร
“ขอบใจเธอมากนะมะแม

“แจ๊บ! ไม่เอาน่า อย่าเพิ่งท�ำอะไร ให้มะแมบินไปหาเดี๋ยวนี้ก็ได้

ไหว้ล่ะ!”

ค�ำขอของมะแมท�ำเอาน�้ ำตาแจ๊บรินผ่านร่องแก้ม

หุบเหวกว้างใหญ่ที่เริ่มครึ้มสลัว

แต่ว่าหล่อนต้องกระโจนลงไปหามันในนาทีนี้แล้ว
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ใจรู้

“มะแม... ขอบคุณที่ท�ำให้แจ๊บตาสว่าง และขอบคุณส�ำหรับความ

ไหวจริงๆ”

“อือ...”

สัมผัสเหมือนหลุมด�ำที่ทรงพลังเกิน

เหล็กยักษ์จากแกนกลางโลกที่ส่งแรงดึงดูดอันน่าพิสมัยมาดึงตัว

แบบนี้”

“ค�ำว่าสายไปมีไว้ใช้กับคนตายเท่านัน
้ แหละแจ๊บ!”

หล่อนมอง

ต้าน คล้ายเสียงเพรียกแห่งดนตรีมรณะท�ำนองหวานเศร้า หรือขุมแม่

เป็ นเพื่อนที่แสนดีในนาทีสุดท้าย

ไม่ปล่อยให้ตัวเองไร้ค่าจนสายไป

เธอดีกับคนแปลกหน้ าอย่างฉันได้ยิ่ง

กว่าคนเคยกอดคอ บอกรักฉันตรงนี้เสียอีก”

ลงมาเป็ นเพื่อน ถ้ามีเพื่อนดีอย่างเธอมาก่อนหน้ านี้สักสิบปี เราอาจจะ
อยากมีค่าให้มากๆแบบเธอบ้างก็ได้

เผลอส่งเสียงเกือบเป็ นตวาด

รู้ว่ามะแมอยากช่วย

แจ๊บอยากท�ำ

อะไรตอบแทนบ้าง แต่ขอเป็ นชาติหน้ านะ ชาตินี้แจ๊บทนมีชีวิตต่อไปไม่
“แจ๊บ!”

“ฝากบอกพี่ปายด้วยว่าขอโทษ

ท�ำไมแจ๊บถึงรักเขาขนาดนี้ก็
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ระหว่างคงสภาพความเป็ นมนุษย์ แม้แจ๊บจะเหม่อบ้าง ฟุ้งซ่าน

ไม่รู้...”

“แจ๊บ! อย่า!!”

ขึ้น

มะแมกรีดร้องสุดเสียง วินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่เกิด

คล้ายละครฉากจบสะเทือนวิญญาณที่ถูกบังคับให้ดู

เต็มใจ

ทัง้ ที่ไม่เคย

เสียงทางโทรศัพท์เหมือนแว่วผ่านมาจากมิติลี้ลับที่ไม่ควรมีใคร

ได้ยิน ครัง้ แรกเป็ นเสียงเปรียะแตกของกระจก อึดใจต่อมาตามด้วย

เสียงกระแทกโครมหนักๆ เว้นช่วงจากนัน
้ อีกครู่ ก็กลายเป็ นโครมคราม
ซ�้ำไปซ�้ำมา หลอนหูราวกับเสียงรัวกลองใหญ่ในนรก!

มะแมสัน
่ เทิม
้ ไปทัง้ ร่าง อยากขว้างโทรศัพท์ทงิ้ อยากกรีดร้อง

คลุ้มคลัง่ แต่เจ้ากรรม จิตกลับแข็งทื่อ ตัวนิ่งขึงดุจถูกสาปว่าอย่างไรก็

บ้าง ห่อเหี่ยวบ้าง ก็ยังคงมีภาวะของจิตปรากฏชัด ไม่ต่างจากเปลว
เทียนที่ยืนตัวส่องแสงอยู่ตลอด แค่โดนบดบังเป็ นเงามืด เงามัว เงาสลัว
บ้าง พอยกเครื่องบดบังออก ความสว่างก็ฉายใหม่

แต่ขณะจะดับเพื่อเคลื่อนจากภพเดิม จิตของแจ๊บปรากฏเหมือน

เปลวเทียนที่โดนสายลมพัด

ป้ อแป้ ร่อแร่

แล้วกลับตัง้ ขึ้นใหม่

แล้ว

ซวนเซปั ดเป๋ไปมาหลายรอบ ท�ำท่าจะดับมิดับแหล่ก็ไม่ดับในทีเดียว คง

เพราะอาการ ‘ตายคาที่’ ของแจ๊บไม่ได้เป็ นไปตามธรรมชาตินัน
่ เอง
และในสภาพล้มลุกแบบเปลวเทียนจวนดับนัน
้

สิ่งที่บังเกิดซ้อน

ขึ้นมาอีกชัน
้ ให้มะแมสัมผัส คือกงจักรไร้ตน มันหมุนติว
้ ไม่หยุด

เที ย บไปคงคล้ า ยมองหน้ าใครที่ ก� ำ ลั ง ฟุ้งซ่ า นหนั ก ๆแล้ ว เห็ น

ต้องดูละครฉากสุดท้ายให้จบ ไม่ดูไม่ได้

เหมือนกงล้อปั ่ นอยู่ในหัวของเขา

เหนียว และคลื่นจิตระหว่างมะแมกับแจ๊บก็จูนกันติดดีเสียด้วย แจ๊บรู้

ปั ่ นแรงกว่าคนฟุ้งซ่านหลายเท่า ภาวะนี้กระมัง ขณะแห่งการเกิดนิมิต

การพูดคุยกับแจ๊บมาพักหนึ่ง ท�ำให้กระแสจิตผูกกับฝ่ ายนัน
้ แน่น

สึกอย่างไรในวาระสุดท้าย มะแมก็รู้สึกตามนัน
้ ไม่มีผิด!

จิตใจของแจ๊บขณะดิ่งเหวแน่นิ่ง ไม่กระวนกระวาย เหมือนอยู่

ในสุญญากาศอันสร้างขึ้นด้วยเจตนาดับชีวิตอย่างสงบ มะแมติดตามได้
ตัง้ แต่วินาทีแรกทีเดียวว่าแจ๊บหลับตาเหยียบคันเร่งอย่างไม่กลัวการ

แต่กงจักรไร้ตนที่มะแมก�ำลังเห็นนี้

ไม่ได้มีที่ตงั ้ อยู่ในสมอง มันเป็ นเอกเทศต่างหากจากมิติทางกาย กับทัง้

พฤติกรรมที่ท�ำมาระหว่างมีชีวิต ซึ่งคนผ่านประสบการณ์เฉียดตายมัก

เล่าตรงกัน มะแมเล็งลึกลงไปในการหมุนของกงจักรด้วยความอยากรู้
ว่ามีอะไรอยู่ แต่ก็ไม่เห็น เพราะเกินความสามารถระดับหล่อน
ปรากฏการณ์ตายคาที่ของคนไปไม่ดี

บอกมะแมว่าเรื่องคอขาด

พบมัจจุราชที่สยายเขีย
้ วรออยู่เบื้องล่าง ไม่มีการกรีดร้องออกมาแม้แต่

บาดตายอันเป็ นที่สุดมิได้เกิดขึ้นกับกาย ทว่าเกิดกับจิตต่างหาก พอกาย

ด้วยความเลือดเย็นกับชีวิตตน

ออกมา แต่การดับจิตนัน
้ มีอะไรให้ดูต่อ มีอะไรให้น่าแสดงความเสียใจ

แอะเดียว

นัน
่ เพราะแจ๊บไม่เห็นอะไรเลย

เอาแต่ปิดตารอนาทีลงดาบ

คะเนจากระยะห่างระหว่างเสียงสุดท้ายของแจ๊บ กับเสียงสุดท้าย

ของการบดขยีร้ ถเป็ นเศษเหล็ก หน้ าผาจะต้องสูงชัน รถจะต้องกระแทก
อะไรระหว่างทาง ก่อนลอยละลิ่วลงมาปะทะโขดหินเบื้องล่างแล้วม้วน
หลายตลบก่อนสงบนิ่ง

และในการม้วนตลบท้ายๆนัน
่ เอง

สัญญาณก็ถูกตัดไป

ให้เห็นว่าโทรศัพท์ของแจ๊บน่าจะป่ นปี้ บแ
ี้ บนไปแล้ว
โทรศัพท์ของตนค้าง

แต่มะแมยังถือ

ราวกับจะอาศัยมันเป็ นอุปกรณ์ถ่ายทอดสด

รายการ ‘ชีวิตข้ามชาติ’ อย่างต่อเนื่อง
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แสดง

ยุ ติ ก ารท� ำ งานก็ แ น่ นิ่ ง ไม่ ต่ า งจากเศษอิ ฐ เศษปู น ที่ มี ข องเหลวไหลซึ ม
อย่างแท้จริง ยิ่งกว่าทุกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นระหว่างมีชีวิต
พอแจ๊บเคลื่อนจากภพแห่งมนุษย์ไปแล้ว

มีพลังบางชนิดที่ยิ่ง

ใหญ่ ควบคุมให้เกิดการสร้างจิตดวงใหม่ข้ น
ึ สืบทอดทันที มะแมบอก
ตนเองว่าพลังยิ่งใหญ่นัน
้

คงเป็ นพลังกรรมกระมัง

คล้ายพอไส้เทียน

หมด เปลวเทียนก็ดับหาย แต่มิใช่สาบสูญ เพราะไฟไปปรากฏในเทียน
เล่มใหม่โดยอะไรอย่างหนึ่ง ที่ไม่ยอมให้ความร้อนสิน
้ สุด

การก่อภพใหม่ของแจ๊บเริ่มจากพลังมืด คล้ายมนต์ด�ำรวมตัวขึ้น

ได้ก่อน แล้วจึงเนรมิตสภาพของจิตที่แตกต่างจากความเป็ นมนุษย์ข้ น
ึ
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มา

บทที่ ๖

จิตใหม่ของแจ๊บมิใช่จิตที่รับรู้หรือคิดอ่านได้ทันที เปรียบเหมือน

มะแมเดินลงมาข้างล่างหงอยๆ

มะแมเห็นแจ๊บถูกลอบฟาดศีรษะจากด้านหลัง สลบเหมือดกะทันหัน ทัง้

สติ ส�ำนึกคิดอ่าน และความทรงจ�ำตอนเต็มตื่นหายไป แปรเป็ นสภาพ
ไม่รู้ไม่เห็นใดๆ

ความตายปรากฏคล้ายภาวะขาดช่องทางการติดต่อ จะไม่ใช่เรื่อง

ง่ายอีกต่อไป ถ้าต้องการพูดคุยสื่อสารกับแจ๊บ การอยู่คนละโลกมันเป็ น
อย่างนี้เอง อยากช่วยอะไรก็สายเกินไปแล้ว
นับว่าแจ๊บใจร้ายกับหล่อนเอาการ

ลืมคิดไปหรืออย่างไรว่าการ

ตายให้ใครดูมันสัน
่ ประสาทกันขนาดไหน ส�ำหรับมะแม หล่อนรู้เดี๋ยว

นัน
้ เลยว่าจะเป็ นแผลบาดลึกลงไปถึงก้นบึ้งความทรงจ�ำ และไม่อาจลบ
เลือนได้ตลอดชีวิต

มนุษย์ได้อะไรมาจากความรัก หรือเสียอะไรให้กับความรักบ้าง?

บางความรักอาจท�ำให้คนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่บาง

ความรักถึงกับท�ำให้ขาดเหตุผลที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไป

มนุษย์เป็ นสัตว์มีเหตุผล ทว่าก็อาจเอาแต่ใจและใช้อารมณ์

ได้รุนแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ทง
ั ้ ปวง

มนุษย์มักใช้ชีวิตอย่างคนอวดดี แต่ก็ไม่ค่อยมีดีไปตายกัน!
นี่แหละมนุษย์...

ความจริงหยิมได้ยินเสียงกรีดร้องของมะแม

หยิมก�ำลังจัดข้าวจัดของ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็ นเรื่อง

ส่วนตัวอย่างไรหรือเปล่า เลยคอยเงี่ยหูสังเกตการณ์อยู่ที่ด้านล่างเฉยๆ
ก่อน

เมื่อหันไปมองนายสาว ก็พบว่านัยน์ตาคู่งามของฝ่ ายนัน
้ ทอแววช�้ำ

แต่ยังคุมกิริยาด้วยสติที่สมบูรณ์ ก็ทราบว่าไม่มีอะไรน่าเป็ นห่วง หยิม
จึงถามตามหน้ าที่โดยไม่แสดงความห่วงใยเป็ นพิเศษ
“พี่มะแมหิวหรือยังคะ จะกินเลยหรือเปล่า?”

“หยิม... ในจดหมายเขียนว่ายังไงนะ ขอฟั งชัดๆอีกทีเถอะ”
หางเสียงคนถามสัน
่ พร่า

“อ๋อ! จดหมายเหรอคะ เขาเขียนว่า อย่าเสียใจ คนฆ่าตัวตายทุก

วัน ถ้าอยากรู้สึกดีข้ น
ึ ก็ไปช่วยคนที่ก�ำลังจะฆ่าตัวตาย เป็ นการไถ่ชีวิต

ด้วยชีวิต อะไรอย่างนี้นะคะ ขอโทษจริงๆ หยิมไม่แน่ใจว่าจ�ำถูกหมด
หรือเปล่า”

เด็กสาวออกตัว

จ�ำเนื้อความในจดหมายเป็ นค�ำเป๊ ะๆไม่ได้

ถ่ายทอดครัง้ แรกกับครัง้ นี้ก็น่าจะต่างกันแล้ว
“ขอบใจนะ

หยิมช่วยพี่ได้มากแล้ว

ความไม่ครบเอง เลยเข้าใจผิดนิดหน่อย”
“ค่ะ”

หยิมมองผู้เป็ นนายตาแป๋ว

แค่

เมื่อกีต
๊ อนฟั งทีแรกพี่เก็บ

เดาว่าคงเป็ นลูกค้าคนใดคนหนึ่งฆ่า

ตัวตาย แต่ไม่เฉลียวคิดเลยสักนิดว่าความตายเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ ไม่
กี่นาทีที่ผ่านมานี่เอง

“พี่จะออกไปท�ำธุระข้างนอกหน่อย

แล้วกันนะ”

หยิมกินข้าวเย็นไปคนเดียว

“มีอะไรให้หยิมช่วย หรือให้หยิมออกไปเป็ นเพื่อนไหมคะ? ถ้าจะ

ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่เป็ นไรนะ”
มะแมยิม
้ เซียว
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ผ่านหน้ าผ่านตา สัมผัสจิตคนเดินสวนมา จากสิบเป็ นร้อย มะแม

ใช้มือตบศีรษะเบาๆก่อนคลายอ้อมกอด

“มันเป็ นงานที่พี่ต้องท�ำคนเดียวน่ะ ขอบใจนะ”

“ค่ะ! แต่ถ้าพี่มะแมขับรถสวนกะโจร อย่าขับตามไปแบบเมื่อคืน

อีกนะคะ”

ส�ำรวจทุกคนที่เดินสวนหล่อน

ผู้คนหนาตา เหมาะที่สุด

หมดอาลัยตายอยาก

โดยเฉพาะคนเดินช้า

มะแมสัมผัส

อ้อยอิ่งแบบ

ชัว
่ ระยะเวลาอันสัน
้ ที่สวนกัน ไม่เพียงพอให้มะแมรับรู้อะไรได้ลึก

นัก แต่ละคนหลงเหม่ออยู่ในโลกของตัวเอง แม้รู้ว่าจะขยับกายไปทาง
ไหน แต่ก็เหมือนไม่ค่อยรู้ว่าชีวิตก�ำลังเดินไปทางใด

พวกมาห้างแบบไม่มีสตางค์ ต่างก็เหม่ออยู่บนฐานความสุขที่ได้

เดินทอดน่องรับไอเย็นฉ�่ ำฟรีๆ

ส่วนพวกมาห้างแบบมีเงินล้นกระเป๋า

ต่างก็เหม่ออยู่บนฐานความอยากดูสิ่งล่อตาล่อใจ

เงินในกระเป๋าหรือในบัตรเครดิตออกไปดีหรือไม่
ด้วย

เพื่อชัง่ ใจว่าจะปล่อย

พวกมาห้ า งแบบเดี่ ย วๆมั ก พ่ ว งพาความเหงาเป็ นเงาตามจิ ต มา
ส่วนพวกมาห้างเป็ นคู่ๆ

หรือมารอพบคู่ตามนัด

ก็มีทงั ้ อารมณ์

ส�ำราญและร�ำคาญใจ บางคู่มาด้วยกันแต่ก็เหม่อลอยไปคนละทิศคนละ
ทางราวกับอยู่คนละโลก แค่อยู่ในห้าง ๒๐ นาที มะแมพบสารพัดคู่
สารพัดรูปแบบความสัมพันธ์ทางใจ

จนเห็นหญิงชายจับคู่กันเลือกวิธี

เป็ นทุกข์เฉพาะตน ไม่ใช่แค่มองตื้นๆด้วยตาเปล่าว่า ‘เขาเป็ นแฟนกัน’
พวกไม่มีเงินกับพวกเจ็บจากรัก

หิวข้าว หิวน�้ ำ มะแมตัดสินใจแวะพักกินก่อน เพราะถึงฝื นไปก็ไม่
ขณะนัง่ จัดการอาหารเย็นตามล�ำพังในศูนย์อาหาร

“จ้ะ! ไม่มีองครักษ์คนเก่งไปด้วย พี่ไม่กล้าซ่าหรอก!”

ที่จะค้นหาใครสักคนมาช�ำระล้างความรู้สึกผิดออกจากใจ

สัน
้ ถ้าแค่ครัง้ สองครัง้ พอทน แต่เป็ นร้อยนี่ชักเกินความสามารถ
ได้อะไรขึ้นมาตอนก�ำลังใกล้จะหน้ ามืดวิงเวียนรอมร่อ

หยิมพูดด้วยแววตาจงรักภักดี

หนึ่งทุ่มเศษในห้างเซ็นทรัลบางนา

ชักเริ่มมึนงง เหมือนเล่นเกมที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ได้มากในเวลาอัน

์ ่าตัวตาย
มักถูกมองว่ามีสิทธิฆ

มะแมก็

ครุ่นคิดถึงวิธีกวาดหาเป้าหมายที่อาจเข้าข่ายอยากฆ่าตัวตายและลงมือ
จริง

การเดินสวนแล้วสัมผัสตรวจเอาทีละคนน่าจะไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนัก

หนึ่ง

ก็พบว่าความเครียดนัน
้ คลายตัวลง

พอจับความเครียดหนักๆของบางคนได้

แต่แอบสะกดรอยตามไปครู่
สรุปคือแค่เครียดหนักแบบ

วูบวาบ ไม่ใช่ยืดเยื้อ คนจะอยากฆ่าตัวตายต้องซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต่ำ� กว่า ๒ อาทิตย์ข้ น
ึ ไป

หล่อนควรหาวิธีรู้ให้ได้แน่นอนและรวดเร็วกว่านัน
้ เมื่อข้าวหมด

จาน ดื่มน�้ ำจนท้องอิ่มสบายพอ มะแมก็เริ่มกวาดสายตาจากจุดที่นัง่ อยู่
และค้นพบว่าการตรวจกวาดเป้ านิ่งสะดวกกว่าเดินหา

แม้การเดินสวน

กันจะได้พลังปะทะจังๆ รับสัมผัสแรงจากระยะใกล้ แต่ช่วงเวลาก็สน
ั้
เกินไป สู้นัง่ กวาดหาเป้ านิ่งเอาจากมุมกว้างอย่างนี้ไม่ได้ ใช้เวลาได้นาน
ตามต้องการ

ค่อยๆกวาดมองโดยรอบอย่างละเอียด

สงสารตัวเองขัน
้ รุนแรง

แม้หลายคนเป็ นโรค

แม้หลายคนจมอยู่กับความทุกข์ที่ข้นหนัก

แม้หลายคนประสบปั ญหาขัน
้ วิกฤต
ขมขื่นแน่นอกไว้ภายใต้สีหน้ าปกติ

แม้หลายคนเก็บซ่อนความระทม

และแม้หลายคนเชื่อว่าตัวเองไม่มี

ทางพ้นจากปั ญหาใหญ่ไปจนชัว
่ ชีวิต...

แต่ก็ไม่มีใครคิดฆ่าตัวตายในวันนี้ หรือในเร็ววันนี้เลยสักคน!
เมื่อมีชีวิตทุกคนจะรักชีวิต

ไม่ว่าชีวิตจะปรากฏเป็ นเรื่องน่าเริง

มะแมก็อาศัยสามัญส�ำนึ กตรงนั ้นเป็ นเกณฑ์ส่องส�ำรวจว่าใครเข้าข่าย

รื่นหรือขื่นขม ธรรมชาติของคนทัว
่ ไปจะไม่ปล่อยให้ตัวเองซึมเศร้าต่อ

รับไอเย็นในห้าง หรือแม้ระหองระแหงกับแฟนแต่ยังจูงมือกันมาดูหนัง

หนักผ่อนเบา ไม่กดดันรุนแรงขนาดทะลุขีดความอดกลัน
้ ง่ายๆ

บ้าง แต่ก็พบความจริงอย่างหนึ่ง คือต่อให้เข้าตาจนแต่ยังมีแก่ใจมาเดิน
อยู่ ก็ไม่มีใครอยากลาโลกภายในวันนี้พรุ่งนี้หรอก
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ชดเชยความรู้สึกล้มเหลวในการช่วยแจ๊บ คนกําลังอยากฆ่าตัวตายวันนี้
หรือคนที่มีแนวโน้ มจะเบื่อชีวิตสุดทนในเร็ววัน?

ถ้าตัง้ ใจฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เลยก็อ่านง่ายอยู่หรอก

สึกอยากทําลายชีวิตจะก่อกระแสจิตแบบหนึ่ง
คนๆนัน
้ ปฏิเสธการดํารงอยู่ของตนเอง

เพราะความรู้

ที่สัมผัสแล้วทราบได้ว่า

แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทัว
่ ไปที่

เลือกที่นัง่ ไม่ห่าง

แต่ก็ไม่ใกล้ผู้หญิงจมทุกข์คนนัน
้ เกินไปนัก

ยังก�ำ

เหรียญ ๕ บาทที่ได้รับทอนมาไว้ในอุ้งมือ สิ่งที่ได้รับจากสัมผัสกระทบ

โดยตรงขณะเจ้าหล่อนยื่นเหรียญให้ คือความหมกมุ่น เคียดแค้น ชิงชัง
มะแมก็เริ่มโฟกัสที่ตรงนัน
้

หลังจากใช้ปลายนิ้วคลึงเหรียญอึดใจหนึ่ง มโนภาพก็ปรากฏเป็ น

หวงแหนและยึดมัน
่ การมีตัวตนเหนือสิ่งอื่นใด

ฉากๆ เริ่มจากการถูกตามตื๊อโดยผู้ชายคนหนึ่ง ทัง้ ที่เจ้าหล่อนมีแฟน

ศูนย์การค้าเป็ นแหล่งรวมคนหวงชีวิต ไม่ใช่อยากทิง้ ชีวิต แม้เคยมีข่าว

ย้ายไปอยู่ห้องเดียวกัน แล้วจบด้วยการที่ชายเจ้าชู้ไปมีหญิงอื่น!

แต่จะหาได้สักกี่คนที่อยากทิ้งชีวิตแล้วมาเดินเสพสุขตามห้าง?

คนโดดลงมาจากที่จอดรถบ้าง หรือมีแหวกแนวโดดกลางห้างบ้าง ก็หา
ยากพอๆกับงมหินเล็กในสระใหญ่
ปี กว่าจะบังเอิญเจอประเภทนัน
้ ?

หล่อนจะต้องเดินไปกี่เดือนหรือกี่

เมื่อคิดจะลดสเปกลง เพื่อหาเป้ าหมายให้พบได้ง่ายขึ้น โจทย์ข้อ

ใหม่ก็ตามมาอีก คือหล่อนจะเข้าไปแนะน� ำตัวอย่างไร ดิฉันอยากช่วยให้
คุณไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายในอนาคตอันใกล้งน
ั ้ หรือ?
ในแง่ของการเสนอตัวช่วย

ที่เป็ นเป้ าเหมาะ!

ความคิดสะดุดลง

คนก�ำลังจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เท่านัน
้

เมื่อมะแมพบว่าตนมักไปรบกวนคนก�ำลังก้ม

หน้าก้มตาทานข้าวให้เงยขึ้นเหลียวมาตามแรงปะทะของกระแสตาที่
หล่อนส่งไปอยู่เรื่อย พอชักเกรงใจประชาชน หล่อนก็ลุกขึ้นด้วยความ
คิดว่าน่าจะหาท�ำเลตรวจสัมผัสใหม่ดีกว่า

ขณะยื่นคืนคูปองให้พนักงานที่โต๊ะแลกเปลี่ยน

มะแมก็ชะงัก

เมื่อสัมผัสได้ถึงแผลใหญ่ในใจสาวหลังช่องกระจกคนนัน
้
ใบหน้ าแสดง

ความหมกมุ่น หมักหมมความเคร่งเครียดอย่างต่อเนื่องมานาน เข้าขัน
้
อกไหม้ไส้ขม แม้มือยื่นแลกเปลี่ยนคูปองกับลูกค้า ก็เป็ นกิริยาดุจหุ่น
ยนต์ไร้ชีวิต

สัมผัสใจ

ภายในของเจ้าหล่อนเต็มไปด้วยอาการขบเขีย
้ วเคีย
้ ว

ฟั น ทัง้ ฝื นทน ทัง้ ด่ากราด ทัง้ เร่งร้อนอยากให้มหันตทุกข์ที่เผชิญอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวันสิน
้ สุดลงเสียที

มะแมไม่แสดงอาการผิดปกติ
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อยู่แล้ว ตามด้วยภาพการโอนอ่อน ทนลูกตื๊อไม่ไหว ถัดมาเป็ นภาพการ
รักสามเส้าและการนอกใจเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง และเหมือนการ

แพร่ลามของเชื้อโรคร้าย มะแมเก็บเหรียญลงกระเป๋า เจ้าหล่อนคนนัน
้

ก�ำลังตกนรกแห่งความเสียดายและความชิงชัง

คนรักเก่ามีค่าเหมือน

เพชรพลอยหล่อนทิง้ ขว้าง แต่คนรักปั จจุบันเหมือนไส้เดือนกิง้ กือกลับ
ไปคว้ามา

ในหัวเจ้าหล่อนเต็มไปด้วยค�ำหยาบคายบรรดามี เท่าที่มนุษย์จะ

สรรคิดกันขึ้นมา

หนักที่สุดคือค�ำสาปแช่งและความอาฆาตอีนังผู้หญิง

หน้ าใหม่ ประมาณว่าถ้ายืนอยู่ด้วยกันริมถนน ก็พร้อมจะหน้ ามืดถีบลง
ไปให้รถชนกระเด็นได้ง่ายๆ

เรื่องแย่ของหญิงพนักงานแลกเงิน

อยู่ตรงที่ไม่รู้จะลงเอย

อย่างไร จบดีหรือจบร้าย ต้องฆ่าฟั นหรือทนเอา แต่ทงั ้ หมดนัน
้ ไม่มีภาพ

สะท้อนความคิดฆ่าตัวตายเลย คุณเธอไม่ได้อยากตายด้วยซ�้ำ ถ้าอยาก
ให้คนอื่นตายค่อยว่าไปอย่าง

สรุปคือเธอคนนี้ก็ยังไม่ใช่เป้ าหมายที่หล่อนค้นหา

เดินผละออกมา

มนุษย์ที่มีชีวิตชีวา

สายตามองกราดรอบตัว

มะแมลุกขึ้น

ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วย

อดคิดถึงแจ๊บไม่ได้ วันนี้เดินผ่านผู้หญิงมาไม่รู้เท่าไร ยังไม่เจอ

ใครสักคนที่สวยเด่นเท่าแจ๊บ

แต่ในบรรดาสาวธรรมดานับร้อยนับพัน

ไม่มีใครสักคนที่ทุรนทุรายกระหายความตายเหมือนอย่างแจ๊บ!

ทดลองขึ้นไปยืนเกาะราวกัน
้ ของชัน
้ สอง เหลือบมองฝูงชนที่เดิน

ขวักไขว่อยู่กับชัน
้ แรก

พอมองปั กลงมาจากมุมสูง

ครอบพื้นที่กว้าง
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แล้วค่อยเห็นคลุมผู้คนเยอะหน่อย บางคนเดิน บางคนนัง่ บางคนคุย

นี้ ณ ที่ใดที่หนึ่งในราชอาณาจักรไทย ก�ำลังมีคนคิดฆ่าตัวตาย แล้วก็

ในสิ่งที่สนใจจะท�ำ...

ไปหาอย่างไรจึงทันการณ์

โทรศัพท์ บางคนหวานจี๋อยู่กับแฟนระยะข้าวใหม่ปลามัน แต่ละคนท�ำ

ชีวิต!

และหล่อนก็ก�ำลังสนใจคนที่เลิกสนใจทุกสิ่ง

แม้กระทัง่ ความมี

ถามตนเองซ�้ำ นี่หล่อนมายืนผิดที่หรือเปล่า?

แวบหนึ่งที่คิดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลประสาท หล่อนเคยสัมผัส

คนเหล่านัน
้ มา และทราบว่าถ้าถึงขัน
้ คลุ้มคลัง่ จะฆ่าตัวตาย ขนาดต้อง
อยู่ในการควบคุมดูแลจ่ายยาจากจิตแพทย์ แบบนัน
้ ก็เกินความสามารถ
จะพลิกชีวิตกันด้วยค�ำพูด

แล้วถ้าเป็ นโรงพยาบาลธรรมดาล่ะ

ประเภทนอนพะงาบๆ

ร�่ำ

ร้องขอการุณยฆาต อยากตายให้พ้นภาวะทรมาน หล่อนควรจะไปช่วย

ท�ำได้อย่างที่คิด หล่อนแค่ไม่รู้ว่าเป็ นใคร อยู่ที่ไหน ต้องดัน
้ ด้นเดินทาง

ค่อยๆเห็นชัดขึ้นทีละน้ อยว่าแจ๊บเป็ น ‘หนึ่งในบุคคลหายาก’ คือ

นอกจากตัดช่องน้ อยแต่พอตัว หลีกลีห
้ นีไปสู่ปรโลกส�ำเร็จ คุณเธอยัง
เป็ นพวกไม่ต้องรอเวลาหมักหมมความซึมเศร้าเนิ่นนานนัก

แค่รู้ตัวว่า

ถูกทิง้ ขว้าง สองวันต่อมาก็ด่วนตัดอายุอย่างไม่มีเยื่อใยแล้ว
นี่คงเป็ นอาการคลัง่ รักรุนแรงขัน
้ สูงสุดจริงๆ...
อดถามตนเองไม่ได้

มันเป็ นค�ำถามตกค้าง

ตะกอนที่นอนก้นอยู่เฉยๆ แต่กวนเมื่อไรก็ขุ่นเมื่อนัน
้ ...

ในลักษณะของ

หล่อนมีส่วนท�ำให้แจ๊บคิดสัน
้ ด้วยหรือเปล่า?

ในวันที่แจ๊บนัง่ อยู่ตรงหน้ า หากหล่อนเลือกใช้ไม้นวม ค่อยๆพูด

ให้พวกนัน
้ กลับใจไหม?

ค่อยๆชักแม่น้� ำทัง้ ห้า ไม่ใช้ไม้แข็งตัง้ แต่ยังไม่ทันไร แจ๊บอาจจะค่อยๆ

ทางกาย หล่อนจะไปอ้อนวอนให้เขาทนต่อด้วยข้ออ้างไหนดี?

หลุดมือไปแล้ว เพื่อให้เก็บไว้เป็ นบทเรียน รอรักษาของดีชน
ิ้ ใหม่ที่จะมา

แค่คิดก็รู้สึกแย่แล้ว คนก�ำลังทรมานแสนสาหัสจากภาวะเจ็บปวด
หล่อนจะอยากพูดกับคนไข้ที่ร้องขอความตาย ก็มีกรณีเดียวคือรู้

แน่ว่ามีวิธีฆ่าตัวตายให้ไปดี!

แต่ขนาดบังคับให้หลับฝั นดียังยาก แล้วบังคับให้ตายดี ประกันว่า

จะเกิดภาวะใหม่ดีๆมารองรับ จะมีสักกี่คนที่ท�ำได้?

ความคิดกระโดดทางโน้ นทีทางนี้ที และวกไปวนมาจนเหนื่อยใจ

ปรับใจ อาจจะค่อยๆรับรู้เหตุผลอันควรแก่การตาสว่าง ท�ำใจได้ว่าของดี
ถึง

การท�ำงานในฐานะที่ปรึกษาปั ญหาชีวิตของมะแม

สองปี ที่ผ่าน

มาคือความส�ำเร็จ แต่ความล้มเหลวครัง้ เดียวมันท�ำลายความเชื่อมัน
่ ที่
สัง่ สมมาทัง้ หมดให้พังครืนลงได้ในชัว
่ ข้ามวัน!
เหมือนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันใหม่

และเห็นความสามารถ

กวาดตามองผู้คนด้านล่างแบบคลุมๆ หล่อนก็ไม่ต่างจากคนเหล่านัน
้ มี

ของตนเป็ นแค่การโยนเหรียญสองด้าน ที่ผ่านมาอาจเก่งพอจะเอาชนะ

เฉพาะทาง ใครจะช่วยใครได้จริง?

พอใจจะบังคับให้ออกก้อยเสียบ้าง

แขน มีขา มีหัว มีตัว แล้วก็มีความทุกข์เฉพาะตน แสวงหาความสุข
สลัดหน้ า

เริ่มคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผลบ้าง

จากข้อมูลของกรม

สุขภาพจิตที่มะแมติดตามเป็ นระยะ ปั จจุบันมีคนไทยฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
วันละ ๑๒ ราย หมายความว่าถ้าวันนี้หล่อนเดินตระเวนรอบประเทศ ก็

ธรรมชาติ บังคับให้ออกหัวได้ตลอด แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ เมื่อธรรมชาติ
แม้หล่อนไม่ยอมเชื่อสายตา

แม้

หล่อนจะร�่ำร้องอยู่ข้างในว่า “ไม่จริงๆๆ” แทบอกแตกสักกี่ครัง้ เหรียญ
ก็แสดงด้านก้อยต�ำตาอยู่อย่างนัน
้

แจ๊บตายไปแล้ว และเป็ นรสขมในปากหล่อน บางขณะเช่นยามนี้

ต้องปะหน้ าคนมากกว่า ๕ ล้าน ถึงจะเจอใครสักคนที่ก�ำลังคิดฆ่าตัวตาย

มะแมพยายามโทษว่าเป็ นเพราะฝ่ ายนัน
้ มักง่ายเอง สิน
้ คิดเอง ท�ำเรื่อง

ขณะเดียวกัน ข้อมูลชุดนัน
้ ก็บอกเป็ นนัยด้วยว่าภายใน ๒ ชัว
่ โมง

ทว่าอีกใจก็ต�ำหนิตัวเอง สารภาพกับตนเอง หล่อนปล่อยให้ความ

และท�ำได้ส�ำเร็จ
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โง่ๆเอง และพลอยลากหล่อนให้ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปด้วย
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หมัน
่ ไส้แบบผู้หญิงๆครอบง�ำ

เล่นไม้แข็งแทนที่จะใช้ไม้นวม

ส�ำคัญคือ ‘มือไม่ถึง’ เมื่อจ�ำเป็ นต้องพลิกสถานการณ์ให้ทัน
แจ๊บเป็ นแค่คนว่ายน�้ ำไม่เป็ น

ด้วยความมือไม่ถึงของหล่อน!

และที่

ที่พลัดตกจากเรือลงไปจมน�้ ำตาย

มือสัน
่ นิดๆขณะหยิบโทรศัพท์ข้ น
ึ มากดเปิ ดหน้ าจอ

มะแมเลือก

เข้าไปที่ส่วนแสดงเบอร์โทร.ล่าสุด ซึ่งก็คือเบอร์ของแจ๊บ นับว่ามันเป็ น
ร่องรอยเดียวของฝ่ ายนัน
้ ที่หล่อนมีติดตัวในยามนี้

เอานิ้วโป้ งไปแตะ

ปุ่มโทร.ออก มันเป็ นอุปเท่ห์ทางจิตชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้รู้สึกถึงแจ๊บแจ่ม
ชัดราวกับก�ำลังจะโทร.ไปคุยกับฝ่ ายนัน
้ คล้ายได้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ

คนทักคือ รปภ. ของห้าง ทีแรกมะแมนึกว่าจะเข้ามาถามหล่อน

ว่ามีอะไรให้ช่วยไหม แต่ก็ผิดถนัด

“ผู้หญิงคนหนึ่งฝากจดหมายให้คุณ”

ลมหายใจขาดห้วง ภาพตรงหน้ าคล้ายทองค�ำอร่ามเรือง มะแม

จ้องมองตะลึงตะไลไปชัว
่ วูบ

และอารามดีใจเหมือนเห็นพระมาโปรด

ท�ำให้หล่อนเผลอกระชากซองมา ราวกับเกรงว่า รปภ. จะเปลี่ยนใจไม่
ยอมยกให้

ซองนัน
้ ไม่มีการจ่าหน้ าใดๆ

มีอะไรดีอยู่แน่นอน

แต่หญิงสาวก็ทราบว่าข้างในต้อง

หล่อนลนลานหยิบธนบัตรสีแดงในกระเป๋ายื่นให้

ทัง้ ภาครับและภาคส่งทางจิตสัมผัสให้แรงขึ้น แทนที่จะเป็ นขีดเดียว ก็

รปภ. เป็ นการขอบคุณ ซึ่งทีแรก รปภ. นายนัน
้ ก็อิดเอื้อนเหลือบซ้ายแล

จิตของแจ๊บในภพใหม่ หลังจากชัว
่ โมงเศษบนโลกมนุษย์ผ่านไป

ไว้ในมือเขินๆ และคิดในใจว่าโชคดีจริงๆ คนฝากส่งให้สินน�้ ำใจมา ๕๐๐

อาจเพิ่มเป็ นสองหรือสามขีด

ยังคงอยู่ในอาการสลบเหมือดไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนเดิม แน่ใจว่าตนเอง
ก�ำลังสัมผัสและรับรู้ความเป็ นไปในปรโลกของแจ๊บอยู่จริงๆ

แล้วโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ มะแมก็น้� ำตาไหล ยกมือซ้ายขึ้นซบหน้ า

ร้องไห้เงียบๆ แต่พอเวลาผ่านไป ก็เพิ่มระดับความแรงขึ้นเป็ นร้องจน
ตัวโยน เกลียดแจ๊บ เกลียดตัวเอง เกลียดวิถีโลก เกลียดข้อจ�ำกัดของ
มนุษย์

หล่อนกลายเป็ นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง

ที่ปรารถนาความ

์ ิทธิท
์ ี่ไหนก็ได้ มาช่วยขจัดปั ดเป่ าความ
อนุเคราะห์จากใครหรือสิ่งศักดิส
ทุกข์ให้ ชีวิตหนึ่งล่วงลับดับแล้ว หล่อนจะเอาคืนกลับมาได้อย่างไรกัน?
นานเท่าไรไม่ทราบ เสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นที่ด้านข้าง
“คุณครับ”

ทีแรกมะแมไม่คิดว่านัน
่ เป็ นเสียงทักเรียกหล่อน

แต่พอเขาทัก

อีกพร้อมทัง้ สะกิดต้นแขน มะแมก็ข่มสะอื้น ดึงตัวตรงและเหลียวมา
ทางต้นเสียง

“คะ?”

ทักตอบงงๆพลางปาดสองแก้มให้แห้ง ไม่อยากให้ใครเห็นใบหน้ า

หล่อนเปื้ อนน�้ ำตา
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ขวา แต่พอได้ยินการคะยัน
้ คะยอให้รับ เขาก็ก�ำแบงก์ร้อยของหญิงสาว
ไม่พอ คนรับยังแถมให้อีกตัง้ ร้อยแน่ะ

มะแมเหลือบรอบตัว ทัง้ รู้ว่าไม่มีทางได้เจอใครยืนประกาศตนว่า

เป็ นคนส่งจดหมาย แต่หล่อนไม่สนใจนัก เมื่อ รปภ. เดินจากไป ก็แกะ
ซองดึงไส้ในออกมาคลี่อ่านทันที

14.385685
100.553618
23:07
กลุ่มเลขในกระดาษขาวไร้เส้นบรรทัด คือลายมือที่คุ้นตา มะแม

เห็นตัวเลขเหล่านั ้นสว่างจ้าราวกับใครเปิ ดสปอตไลต์ทะลุกระดาษขึ้น
มาแทงตา จนต้องยิม
้ ร่าตาพราว เงยหน้ ามอง ‘เบื้องบน’ และพนมมือ
เอ่ยพอได้ยินกับหูตน

“ขอบพระคุณค่ะท่าน”

มันคือสถานที่และเวลา ซึ่งมะแมมัน
่ ใจว่า ‘ท่าน’ ค�ำนวณมาให้

แล้วว่าหล่อนจะต้องไปทัน นัยน์ตาด�ำสนิทเป็ นประกายคมกล้าด้วยแสง

เฉิดฉายแห่งความหวังอันเรืองรอง เดี๋ยวพอเอาพิกัด ลองติจูด-ละติจูด
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ไปป้ อนใส่เครื่องน� ำทางระบบ GPS ซึ่งหล่อนมีไว้ประจ�ำช่องเก็บหน้ ารถ

ทัว
่ ร่างของเธอหดเกร็ง แข้งขาเป็ นเหน็บชาอย่างจะไม่ยอมให้ความร่วม

ไม่ว่าเป็ นที่ไหน ต้องบุกน�้ ำลุยไฟอย่างไร หล่อนจะออกเดินทาง

แต่ก็ไม่รู้สึกว่าท�ำได้ ตรงข้าม กลับจะยิ่งอยากเลิกล้มความตัง้ ใจมากขึ้น

ตลอด ก็จะรู้ว่าเป็ นที่ไหน
เดี๋ยวนี้!

ในความมืดใต้ไม้ใหญ่ เด็กหญิงอายุไม่เกิน ๙ ขวบคนหนึ่งก�ำลัง

ยืนแหงนหน้ าพูดกับต้นลัน
่ ทม ด้วยแววตาและน�้ ำเสียงคล้ายเด็กพูดกับ
ปู่ย่าตายาย

“ท่านเจ้าขา ช่วยพาอิก
๊ ไปอยู่กับพ่อแม่ทีนะคะ ท่านจะเอาตัวอิก
๊

ไว้รับใช้สักพักก็ได้ โลกนี้ไม่มีใครอยากเลีย
้ งอิก
๊ แล้ว และอิก
๊ ก็ไม่อยาก
อยู่กับพวกเขาแล้วเหมือนกัน”

พูดจบก็ยืนก้มหน้ าสลด ราวกับจะไว้อาลัยให้ชีวิตตัวเอง หรือไม่ก็

รวบรวมความกล้าหาญที่จะจากโลกนี้ไป จนกว่าขาที่สน
ั ่ จะกลับแข็งพอ

มือ ถึงแม้กลัน
้ ใจปิ ดตาแน่น กัดริมฝี ปากแทบห้อเลือด สัง่ ให้ตัวเองโดด
ทุกที

หายใจหอบ หัวใจเต้นตุบตับราวกับจะตีแผ่นอกให้พัง ขณะนัน
้

เอง สายลมดึกก็โชยกลิ่นทุ่งนามากระทบจมูก ผ่อนกายคลายใจ ดวง

จิตใจกลับสงบเย็นลงได้อย่างประหลาด อาจเพราะสายลมชวนให้นึกถึง
เทพารักษ์ใจดีอันหวังให้เป็ นที่พ่ งึ พาในปรโลก

ตลอดจนชวนให้จิต

ประหวัดถึงรอยยิม
้ ของพ่อแม่ที่อยากเห็นอีกใจจะขาดมานานนับเดือน

จังหวะที่ความสว่างโล่งและความสบายใจบังเกิดขึ้น น�้ ำตาที่นอง

หน้ าก็คล้ายเหือดแห้งสนิท อิก
๊ กลืนน�้ ำลายเป็ นครัง้ สุดท้าย บอกตนเอง
ว่าเธอก�ำลังท�ำในสิ่งที่กล้าหาญ พ่อแม่จะต้องชมเชย

ตัดใจหย่อนตัวลงมา คราวนี้มันง่ายยิ่งกว่าง่าย เมื่อร่างหลุดจาก

คล้ายมีพลังจากโลกใหม่มาเรียกตัวและ

คบไม้เสีย
้ ววินาทีแรก ก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากตอนเล่นซนกระโดด

เก็บเสียงกระซิก ก่อนเชิดหน้ า ส่องไฟฉายก้าวเข้าไปหาลัน
่ ทมพร้อม

อย่างก็ต่างไป มีการกระตุกจากบ่วงเชือกอย่างแรง จนรู้สึกคล้ายกระดูก

ห้าทุ่มกับอีกเจ็ดนาที

เสริมก�ำลังขาให้เด็กน้ อยมัน
่ คงขึ้น เธอยกมือเช็ดน�้ ำตาป้ อย เม้มปาก

เชือกมะนิลาในมือ
ถึงโคนต้น

สาขาใหญ่ปีนง่าย

เป็ นเครื่องประหาร

อิก
๊ ก็ใช้มือเหนี่ยวตัวขึ้นไป

ลัน
่ ทมต้นนัน
้ มีกิ่งก้าน

เด็กหญิงหมายตาไว้หลายวันแล้วว่าควรใช้กิ่งไหน

และเธอก็ซ้อมปี นไว้จนช�ำนาญ

เสียแต่ว่าเมื่อถึง

จากกิ่งไม้เลย เหมือนไร้น้� ำหนักไปชัว
่ ขณะ แต่พ้นจากขณะนัน
้
ทุก
คอต่อท�ำท่าจะเคลื่อนออกจากกัน แต่เพราะเส้นเชือกที่ไม่ยาว และน�้ ำ

หนักตัวของอิก
๊ ยังเบา ความรุนแรงจากการกระตุกจึงไม่อาจท�ำให้คอหัก
ได้

ไม่มีเสียงจากเด็กน้ อยแม้แต่อ๊อกเดียว

เธอสัมผัสถึงขุยหยาบ

เวลาเอาเข้าจริง ทัง้ ความมืด ทัง้ ความกลัว ค่อนข้างเป็ นเครื่องถ่วงไว้

ของเชือกที่บาดคอ

กลางวัน

เค้นหนัก ดุดัน และเอาจริง โหดเหีย
้ มแบบไม่ปรานีปราศรัยใดๆทัง้ สิน
้

ไม่ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การได้ ร วดเร็ ว เหมื อ นอย่ า งที่ เ คยท� ำ ใจกล้ า ฝึ กซ้ อ มตอน
แต่พอมานัง่ บนคาคบไม้ อิก
๊ ก็คล่องแคล่วขึ้น เพราะผูกเงื่อนเก่ง

บ่วงกระตุกท�ำหน้ าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง

ซื่อสัตย์ คือรัดคอเด็กน้ อยแน่น จนเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบคอด้วยคีมใหญ่

ทีแรกเด็กน้ อยรู้สึกถึงการแกว่งของขาสองข้างที่ห้อยโตงเตง แต่

เธอเอาปลายด้านหนึ่ งพันๆเสียบไปเสียบมาครู่เดียวก็ส�ำเร็จเสร็จเป็ น

ความหน้ ามืดและความอึดอัดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนค่อยๆทวีตัวขึ้น

และผูกเงื่อนกระตุกภายในอึดใจเดียว

แตก แสบร้าวไปทัง้ กะโหลก ภาพตรงหน้ าบิดเบีย
้ วและวูบไหวน่ากลัว

เงื่อนรับน�้ ำหนักที่แน่นหนา

จากนัน
้ ก็น�ำปลายเชือกอีกด้านพับเป็ นบ่วง

ขัน
้ ตอนสุดท้ายนัน
่ แหละช้าที่สุด

อิก
๊ ตกลงกับตัวเองแล้วว่าเอา

แน่ แต่นาทีสุดท้ายของชีวิตต้องการความใจถึงมากกว่าที่คิด กล้ามเนื้อ
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ก็

กระตุ้นให้เตะขาไปมา ลูกนัยน์ตาของเธอถลนปูดโปนออกมาเหมือนจะ
ทัง้ นี้ก็ด้วยอาการดิน
้ รนถีบอากาศ ด้วยความพยายามหลบหนีการบีบรัด
ของบ่วงเชือก จนร่างหมุนสะบัดตีวงคว้าง แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่อาจหลุด
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รอดไปได้เลย

รู้ตัวว่าเปลี่ยนใจไม่ทันแล้ว

อิก
๊ พยายามแหกปากขอความช่วย

เหลือ แต่เหมือนไม่มีแก้วเสียงของตัวเองอีกต่อไป คล้ายตนกลายเป็ น
หุ่นที่ท�ำขึ้นจากยางตัน
แน่นมากขึ้นทุกที

และยางตันก็ก�ำลังหดตัวขยุ้มเป็ นก้อนเล็กทึบ

ไม่มีเรี่ยวแรงยกแขนขึ้นจับสายเชือกอย่างสิน
้ เชิง

ความจริงเธอไม่รู้สึกว่าเหลือแขนขาแล้วด้วยซ�้ำ

ถึงตอนนี้หนังหัวร้อน

ฉ่าเหมือนไฟไหม้ และคล้ายในโพรงกะโหลกถูกอัดด้วยแก๊สความดันสูง
กลายเป็ นลูกโป่ งใกล้ระเบิดรอมร่อ

์ ิทธิน
์ ัน
ชัว
่ วินาทีแห่งความพยายามตะกายขออากาศจากสิ่งศักดิส
้

์ ิทธิ ์
เอง อิก
๊ ก็ส�ำเหนียกว่ามีความแตกต่างในทางดีข้ น
ึ เหมือนสิ่งศักดิส
ฟั งค�ำขอและยินยอมมอบอากาศให้แก่เธอ เด็กน้ อยตะกายหายใจ แล้ว

พบว่าหายใจได้ ร่างกายจัดการสูบลมเข้าเองด้วยความตะกรุมตะกราม
ลมหายใจกลายเป็ นสิ่งล�้ำค่าที่สุดในชีวิต

ล�้ำค่าอย่างไม่เคยพบเคยเห็น

มาก่อน แม้จะเป็ นของติดตัวมาแต่เกิดก็ตาม

มะแมเข้าเขตอยุธยาตัง้ แต่ชวั่ โมงเศษก่อนหน้ า

ประกอบอัตวินิบาตกรรมช้าไปนิดหนึ่ง

แต่ก็ถึงจุด

ทัง้ นี้ก็เนื่องจากต�ำแหน่งดัง

กล่าวไม่อยู่ในเส้นทางของระบบ GPS แถมละแวกนัน
้ ยังเต็มไปด้วย

ร่มไม้ใหญ่ครึ้มบดบังสัญญาณดาวเทียม เมื่อลงจากรถมาเดินเท้า ตัวชี้
ต�ำแหน่งของระบบรุ่นเก่าจึงเลื่อนไปเลื่อนมา หาความน่าเชื่อถือมิได้
รอบบริเวณยังมืดมิด

หล่อนลืมนึกว่าควรเตรียมไฟฉายมาด้วย

จึงมะงุมมะงาหรา จับทิศจับทางไม่ถูก ได้แต่ออกเสี่ยงเดินไปในอาณา
บริเวณกว้าง

คอยเงี่ยหูฟังเสียงหรือจับตามองเงาความเคลื่อนไหวให้

เฉียบไวที่สุดเท่านัน
้

เดชะบุญ หันไปเห็นแสงไฟฉายตกจากที่สูงลงพื้นพอดี มะแมจึง

ดีดตัวแล่นลิ่วเป็ นนางกระต่าย

แข่งกับเวลาจากระยะห่างร่วมสองร้อย

เมตร หลบหลีกดงหญ้า ฝ่ าพื้นแข็งเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ตัดตรงเข้าหาเป้า
หมายโดยไม่สนใจว่าก�ำลังจะต้องเจอใคร เป็ นชายหรือหญิงวัยไหน

แม้ถึงช้าทว่าทันการณ์ เห็นเงาตะคุ่มห้อยโตงเตงจากกิ่งไม้ใหญ่
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แสดงความเคลื่อนไหวของชีวิต ไม่ใช่ความนิ่งทื่อของศพ มะแมรีบฉวย
ไฟฉายซึ่งก�ำลังสาดแสงฟ้ องจุดตกของมันอยู่
ค้างไปชัว
่ ขณะ

พอฉายไฟขึ้นสูงก็ชะงัก

ภาพดิน
้ รนเตะอากาศของคนผูกคอตายในความมืดที่มี

แสงส่องจากมุมเงยนัน
้ ชวนขนพองสยองเกล้าเอาเรื่อง

แต่ขณะเดียวกันก็โล่งอกเมื่อพบว่านัน
่ เป็ นเด็กหญิงร่างเล็ก แถม

เลือกกิ่งไม้เตีย
้ สุด
น้ อยแล้ว

เมื่อรวมความยาวเส้นเชือกกับส่วนสูงของแม่หนู

ปลายเท้าก็ห่างพื้นเพียงไม่ถึงหนึ่งเมตร

มะแมแค่ใช้อ้อมแขนรวบขาเด็กยกขึ้น
รอดตายได้

ซึ่งหมายความว่า

เธอก็รับอากาศหายใจเบื้องต้น

ยินเสียงส�ำลักหายใจเฮือกๆกระหืดกระหอบเกือบครึ่งนาที

ก่อนแขนของมะแมจะล้า

เส้นเชือก จึงร้องสัง่

และ

หล่อนก็รับรู้ว่าเด็กน้ อยตะเกียกตะกายคว้า

“ยืนบนบ่าของพี่ก่อน”

จับเท้าน้ อยทัง้ สองข้างมาวางบนบ่าตน

ซึ่งเด็กก็รู้เรื่อง

หยัด

ฝ่ าเท้าจับหลักยืน พอเธอตัง้ ตัวได้เป็ นแนวตรงมัน
่ คงแล้ว เส้นเชือกก็
หย่อนลง คลายการรัดให้หายใจหายคอสะดวกตามปกติ
อิก
๊ มือไม้สน
ั่

เธอตัง้ สติสุดก�ำลัง

อาการหน้ ามืดตกค้างไม่อาจเอาชนะความกลัวตาย

คล�ำหาปมเชือกบนคอแล้วรูดคลายเงื่อนปรูด

หนึ่งยกบ่วงพ้นจากศีรษะ อีกมือโหนเส้นเชือกไว้กันหงายหลัง

มือ

มะแมโล่งอกอีกรอบที่เด็กหญิงฉลาดและไวพอ ฝ่ ายนัน
้ ย่อร่างลง

อย่างรวดเร็ว ใช้มือยึดจับศีรษะหล่อน แล้วโน้ มร่างลงโอบกอดรอบคอ
ทิง้ เท้าลงพื้นโดยสวัสดิภาพ
พอลงพื้นได้

อิก
๊ ก็ป้อแป้ ไปพิงหลังเข้ากับต้นลัน
่ ทมอย่างหมด

เรี่ยวหมดแรง ปวดหัวหนัก หายใจผิดจังหวะ และมีอาการประสาท
กระตุกตามแขนขาเป็ นระยะ

มะแมก็หมดแรงด้วยเหมือนกัน แต่มีแก่ใจฉายไฟส่องส�ำรวจทัว
่

ตัวเด็ก ก่อนนัง่ แปะลงกับพื้น

ขอบคุณไปให้ใครสักคนบนนัน
้

เงยหน้ ายิม
้ กับฟ้ ามืด ราวกับจะส่งค�ำ
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ยุ พิ น ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นช่ อ งโทรทั ศ น์ เมื่ อเสี ย งกริ่ ง เรี ย กจาก

อาคันตุกะยามวิกาลดังขึ้น หล่อนขมวดคิว
้ ใบหน้ าที่เหมือนพร้อมจะหา
เรื่องคนอยู่แล้ว ยิ่งดูบ้ งึ ตึงหนักขึ้น

“ใครวะ?” ร�ำพึงพลางมองนาฬิกาบนผนัง “เที่ยงคืนแล้ว ถ้ากด

ผิดบ้านแม่จะด่าให้”
ลุกจากเบาะ

เดินข้ามสามีพุงหลามที่นอนขวางทางอยู่

หล่อน

รู้ทันว่าเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกริ่ง แต่ไม่อยากเป็ นธุระเลยท�ำเป็ นหลับ
ไม่รู้เรื่อง

กดสวิทช์เปิ ดไฟโคมที่รว
ั้

ส�ำรวจว่าใครยืนอยู่หน้ าบ้าน

เลื่อนประตูกระจก

ยื่นหน้ าไปส่อง

แสงนีออนจากเสาส่องให้เห็นหญิงสาว

แปลกหน้ าที่ไม่รู้จัก เห็นเช่นนัน
้ จึงรู้สึกว่าเข้าทางที่นึกๆอยู่ก่อน
“มาหาใครจ๊ะ?”

“คุณยุพินเองก็ไม่ได้เต็มใจเลีย
้ งอิก
๊ อยู่แล้วนี่คะ

แปลกอะไร”

ดิฉันเป็ นใครจะ

“แปลกสิ!” แล้วก็ลดเสียงลงเป็ นซุบซิบแบบเสนอราคาลับๆ “เด็ก

หน้ าตาแบบนี้น่ะขายแพงนะ”
“ดีค่ะ!

พรุ่งนี้ดิฉันจะส่งต�ำรวจพร้อมทนายความมาเจรจาเรื่อง

ราคาเด็กก็แล้วกัน แต่ก่อนพูดเรื่องราคา คงต้องคุยเรื่องคุณป้ าใจร้าย

เฆี่ยนตีเธอจนหลังลายทัง้ ที่ไม่มีความผิด

กับเรื่องที่คุณลุงขีเ้ มา

ปลุกปล�้ำท�ำอนาจารขณะเธออายุยังไม่ถึง ๑๕ มีหลักฐานเป็ นอวัยวะเพศ
ฉีกขาดชัดเจน ดิฉันคิดว่าคนในบ้านนี้อาจต้องเข้าคุกเป็ นสิบปี ก่อนจะ
พ้นโทษออกมารับค่าตัวเด็กนะคะ!”

ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น

มะแมกับอิก
๊

เข้าไปเก็บสมบัติข้าวของที่จ�ำเป็ นโดยสะดวก ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่ชน
ิ้ ส่วน

“มาหาคุณยุพินค่ะ”

เป็ นเสียงตอบใสนุ่มมาจากประตูหน้ า ยุพินท�ำปากจิก
๊ จัก
๊ ลงถ้าไม่

หล่อนเกลียดธุระด่วนกลางดึกเป็ นที่สุด

เพราะมันมักหมายถึงความเดือดร้อนบางอย่างที่ญาติหรือคนใกล้ตัวไป
ก่อไว้

“มันยังไงนี่ ขบวนการค้าเด็กหรือยะหล่อน เธอน่ะเป็ นใคร?”

เมื่อเอาต�ำรวจกับทนายมาขู่

ตะโกนถาม ลงท้ายจ๊ะจ๋าแต่ตาเขียว

ผิดตัวท่านี้สงสัยเป็ นธุระด่วน

คราวนี้ยุพินยกมือเท้าเอว เสียงเริ่มดังขึ้น

นางยุพินกับนายนิพนธ์สามี ก็ได้แต่ยืนซุบซิบกันห่างๆ ไม่กล้าขัดขวาง
หรือท�ำอะไร

ด้วยความเข้าใจว่ามะแมเป็ นคนของพวกคุ้มครองสิทธิ

เด็กและสตรี หรือไม่อีกทีก็เป็ นต�ำรวจ!

เดินมาไขกุญแจประตูรว
ั ้ พอเห็นเด็กหญิงอิก
๊ ก็อ้าปากหวอ
“นังอิก
๊ !”

ท�ำท่าเหมือนจะเข้าไปคว้ามาหวด แต่มะแมดันตัวเด็กหญิงอิก
๊ ไป

หลบข้างหลัง เอาตนเป็ นก�ำแพงบัง

“ดิฉันแวะมาเรียนให้ทราบว่าน้ องอิก
๊ ปลอดภัยดี

หลังจาก

พยายามผูกคอตายแต่ไม่ส�ำเร็จ เพราะดิฉันมาช่วยไว้ได้ทันเสียก่อน”

“หือ? อะไรเนี่ย มันหนีออกไปเมื่อไหร่ฉันยังไม่รู้เรื่องเลย หนอย!

จะไปผูกคอตายเหรออีเด็กเวร” แล้วก็หันมาพูดกับสาวแปลกหน้ าเสียง

อ่อนลง “ขอบใจนะที่พามาส่ง”

“ดิฉันไม่ได้จะพามาส่ง แต่แวะมาเก็บของ เพื่อพาน้ องอิก
๊ ไปอยู่

ในที่ปลอดภัย”
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บทที่ ๗

“อิก
๊ สงสัยอยู่หรือเปล่า ว่าท�ำไมพี่มะแมต้องมาช่วย?”

มะแมอ่อนเพลียจนเผลองีบขณะจอดรถเติมน�้ ำมัน

เด็กปั ๊ มต้องเคาะกระจกเรียกเพื่อเก็บค่าน�้ ำมัน

มันเป็ นวันที่เหน็ดเหนื่อยต่อเนื่องอย่างแท้จริง

สาวพลังจิตอ่านใจและทักออกไป อิก
๊ พยักหน้ า อาการตัวลีบคลาย

กระทัง่

ปกติหล่อนจะได้

พักผ่อนหลังเลิกงาน ๕ โมงเย็น และเข้านอนตัง้ แต่ ๔ ทุ่มเศษ แต่วัน
นี้ ๕ โมงเย็นคือการเริ่มภาระหนักหน่วงยิ่งกว่าชัว
่ โมงท�ำงานปกติเสีย
อีก นับจากกรณีของแจ๊บ ที่ต้องเสียแรงอ้อนวอน ต้องเสียใจที่ช่วยไม่
ส�ำเร็จ ต่อด้วยการขับรถมาอยุธยา ตามหาคนฆ่าตัวตายท่ามกลางความ
มืด แล้วจบด้วยการสวมบทแข็งเจรจากับหญิงร้ายชายเลวคู่หนึ่ง

มะแมจ่ายค่าน�้ ำมันแล้วเลื่อนรถมาจอดหน้ ามินิมาร์ท ๒๔ ชัว
่ โมง

ของปั ๊ ม หันไปถามอิก
๊ ด้วยยิม
้ ปรานี

แม่หนูน้อยสัน
่ ศีรษะ ยังคงจับตามองมะแมด้วยความฉงนงงงวย

ไม่เลิก นับแต่นาทีแรกจนกระทัง่ บัดนี้

เพิ่งมีโอกาสสบตากันชัดๆในภาวะปกติ
แก้มยุ้ยน่ารัก

มะแมเอียงคอยิม
้ หวาน

และนัยน์ตากลมโตใสแจ๋วที่ทอ

ประกายระแวงภัย นึกเอ็นดูยิ่งขึ้นทุกที บอกตัวเองว่าเด็กคนนี้มีดี และ
จะโตขึ้นอย่างคนที่เป็ นคุณ ไม่ใช่เป็ นโทษกับโลก ยิ่งถ้าอยู่ในมือหล่อน
หล่อนจะปั ้ นให้ ‘เกินของเดิม’ สักแค่ไหนก็ได้
หน้ า

ชักสนุกกับการเลีย
้ งคน ไม่รู้สึกเป็ นภาระ ไม่รู้สึกกระทัง่ แปลก
รู้สึกแต่ว่าหล่อนกับอิก
๊ เข้ากันได้

และเป็ นการเข้ากันได้เกินกว่า

ผู้อุปการะกับเด็กในอุปการะ จากการสัมผัสรู้ หล่อนยังลงรายละเอียด
มากไม่ได้ รู้แต่ว่าเด็กคนนี้จะตอบแทนหล่อนยิ่งกว่าลูกตอบแทนแม่!

อย่างน้ อยที่สุดเริ่มต้นขึ้นมา การรอดชีวิตของอิก
๊ ก็ยิ่งกว่าชดเชย

ความเสียใจที่ช่วยชีวิตแจ๊บไม่ส�ำเร็จ
ร่วงหล่นกระแทกพื้นแตกกระจาย

คล้ายท�ำพลอยเม็ดงามหลุดมือ

แต่ก็ได้แก้ววิเศษจากเบื้องบนมา

แทนกัน หล่อนมองทะลุเศษฝุ่นหนาเตอะเข้าไปเห็นความแพรวใสจาก
ภายในของเด็กคนนี้ และรู้ดีว่านี่แหละ ที่เรียกค่าควรเมือง!
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“แล้วอิก
๊ สงสัยด้วยใช่ไหมว่าพี่มะแมเป็ นใคร ท�ำไมถึงรู้ ท�ำไมถึง

มาทัน?”

อิก
๊ พยักหน้ าอีก ความจริงเธอไม่ใช่เด็กไร้เดียงสา ดูจะฉลาดเกิน

วัยด้วยซ�้ำ แต่ความตายพร้อมกันของพ่อแม่ ประกอบกับการเลีย
้ งเยี่ยง
ทาสของป้ ากับลุง มีผลให้สมองและความคิดอ่านมืดมัวลง จนมองโลก
ในแง่ร้ายไปหมด

์ ิทธิ ์
“พี่มะแมท�ำงานให้กับสิ่งศักดิส

และเป็ นใครคนหนึ่งที่เชื่อว่า

ให้เปล่าจะได้เปล่า” หล่อนแนะน� ำตัวเองและยังคงยิม
้ หวานไม่เลิก “ไม่
ต้องเข้าใจที่พี่มะแมพูดตอนนี้
เข้าใจไปเอง”

“หิวอะไรไหม?”

พินิจหน้ าผากโค้งมน

ลงนิดหน่อย

แต่อยู่กับพี่มะแมแล้วน้ องอิก
๊ จะค่อยๆ

“หมายความว่าตอนนี้จะไม่ให้อก
ิ๊ เข้าใจอะไรเลยหรือคะ?”

“ใช่จ้ะ! ไม่ต้องเข้าใจอะไรเลย แค่ไว้ใจความรู้สึกของตัวเองก็พอ

อิก
๊ รู้ดีว่าพี่มะแมไม่ใช่คนร้าย
ท�ำร้ายอิก
๊ ด้วย!”

ยิ่งกว่านัน
้ ยังไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมา

ความใสแพรวของแก้วเสียง

กับความหนักแน่นของน�้ ำค�ำ

ฟั ง

อบอุ่นจนเด็กหญิงเบะปาก ยกสองมือเช็ดน�้ ำตา ส่งเสียงสะอื้นฮัก อย่าง
เพิ่งเชื่อว่าตนพ้นจากภยันตรายมาได้จริงๆ

มะแมเอื้อมมือไปลูบศีรษะกลมมนอย่างแสนรักแสนอาทร
“ตอนขามา

ก่อนถึงขาไป

พวกเราร้องไห้ได้เองโดยไม่ต้องเรียนจากใคร

ก็น่าจะเรียนจากใครสักคนที่เขารู้วิธีหยุดร้องไห้

แล้ว... อย่าคิดตายทัง้ น� ้ำตาอีกนะลูกนะ”

สัมผัสยิ่งใหญ่ประดุจแม่หยุดเสียงร้องของอิก
๊ ได้ แต่เธอยังคงปิ ด

ตานิ่ง อาจเพราะไม่อยากลืมตาขึ้นมาเห็นว่าผู้ที่อยู่ข้างกายยามนี้ หาใช่
มารดาของตนไม่...

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป

มะแมไหว้วานเพื่อนที่เป็ นทนายความให้
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ช่วยเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารของเด็กหญิงอิก
๊

ส่วนหล่อนเองก็ต้องวิ่ง

ระหว่างกรุงเทพฯกับอยุธยาในวันหยุดที่เก็บไว้พักผ่อนเหมือนกัน

แต่

ที่สุดเด็กเป็ นของหล่อนโดยบริบูรณ์ คือมีช่ อ
ื มาอยู่ในบ้าน และมีฐานะ

ที่เคยท�ำให้นึกว่าบุพเพสันนิวาสมีจริง
กลับมาต่อได้ติด

ยังกระเด็นไปไกลแบบไม่มีทาง

แต่จดหมายก็กลายเป็ นนายที่คอยบัญชาชีวิตหล่อนไปเสียแล้ว

เป็ นผู้ได้รับการอารักขาอย่างเป็ นหลักเป็ นฐาน

หล่อนต้องก้มหน้ ารับฟั งค�ำเตือนหรือไม่ก็

จัดการเรื่องเล็กใหญ่ให้ จึงเบาแรงมะแมไปเยอะ

เรียกร้องขอรู้ที่มาที่ไปใดๆทัง้ สิน
้

ทุกอย่างดีไปหมด หยิมเป็ นพี่เลีย
้ งที่อก
ิ๊ รัก กับทัง้ ช่วยเป็ นธุระ
อิก
๊ จบ ป.๓ ลุงกับป้ าไม่ส่งให้เรียนต่อ และระหว่างนี้ก็เป็ นช่วง

์ งสัย
บอกตนเองว่าหล่อนไม่มีสิทธิส

‘ค�ำสัง่ ’

อย่างไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีสิทธิโ์ ต้แย้ง

แล้วก็ไม่มีสิทธิ ์

ถ้ า การปั กใจเชื่ อ เรื่ อ งในอนาคตที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ความงมงาย

กลางปี การศึกษา ต้องรอครึ่งปี จึงให้เข้า ป.๔ ได้ นับว่าเหมาะมาก ช่วง

หล่อนก็กลายเป็ นคนงมงายไปแล้วเรียบร้อย เวลาอ่าน ‘จดหมายจาก

ใครเหมือน

มัน
่ ในตัวเองสาบสูญไปหมด

รอปี การศึกษาใหม่นี้ หล่อนจะสอนอิก
๊ ให้สนุก ที่นี่จะเป็ นโฮมสกูลที่ไม่มี

เลย

และช่วงนั ้นก็เป็ นหนึ่ งอาทิตย์ที่มะแมไม่ได้รับจดหมายลึกลับอีก

๕ โมงเย็น ได้เวลาเลิกงาน ลูกค้าคนสุดท้ายจากไป มะแมได้แต่

จนเผลอคิดไปว่าที่แท้เจ้าของจดหมายท�ำทัง้ หมดก็เพียงต้องการ

เอนหลังพิงพนัก วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้น

แต่มะแมก็ได้รู้ว่าคิดผิด เที่ยงวันหนึ่งหยิมเดินเข้ามาถามว่า

ว่าต้องเป็ นเมื่อนัน
่ เมื่อนี่

ส่งถ่ายภาระรับผิดชอบ จะยกให้หล่อนเลีย
้ งดูน้องอิก
๊ เท่านัน
้

“พี่มะแมคะ เอ่อ... จดหมายมาอีกแล้วค่ะ จะรับไหมคะ?”

จดหมายทุกฉบับเป็ นการท�ำนายอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็ไม่ได้เจาะจง
เย็นนี้มีงานสวดอภิธรรมวันที่ ๗ ของแจ๊บ ข่าวฆ่าตัวตายของ

“รับ!”

แจ๊บได้ลงหนังสือพิมพ์ ประกาศชื่อนามสกุลจริงพร้อมหน้ าตา และข่าว

พอหยิมเดินจากไป มะแมก็ฉีกซองดึงกระดาษออกอ่าน นึกในใจ

ใหญ่ อีกทัง้ มีการขุดคุ้ยว่าพระเอกชื่อดังเคยจีบสมัยเรียน แต่จีบไม่ติด

ตอบทันที จดหมายจากเทวดา ใครไม่รับก็บ้าแล้ว!

ว่าจดหมายบอกอะไร หล่อนจะปฏิบัติตามโดยไม่ขัดขืน ไม่อิดเอื้อน ไม่
เสียเวลาคิดหน้ าคิดหลังอีกเลย

ก็ค่อนข้างดัง เนื่องจากเป็ นสาวสวย เป็ นที่หมายปองของหนุ่มน้ อยหนุ่ม
อีกต่างหาก

นอกจากนัน
้

การเลือกสถานที่ตายยังเป็ นอะไรที่บาดใจคนรับรู้

แต่แล้วพออ่านเข้า หัวใจก็หล่นวูบ...

เพื่อนสนิทของแจ๊บให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าน่าจะเป็ นจุดชมอาทิตย์ตกดิน

ถ้าจะมีความรัก

อยู่ด้วยกันกับแฟนหนุ่ม

ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี

ข้างในอาจไม่ใช่อย่างที่เห็น

ตลอดทัง้ บ่ายนัน
้ มะแมใจเต้นไม่เป็ นส�่ำเป็ นระยะ โดยเฉพาะช่วง

ที่มีลูกค้าหนุ่มโผล่ศีรษะเข้ามา ต้องจ้องให้ดีว่าเป็ นพ่อคนนี้ หรือว่าพ่อ
คนนัน
้ ที่มีอะไรดีพอจะจับตาให้หล่อน ‘หลงสิ่งล่อตาภายนอก’ ได้

ความรู้สึกมันค้าน ชาตินี้จะให้หล่อนรักผู้ชายคนไหนได้ ขนาดคน
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เทวดา’ มะแมรู้สึกเหมือนตัวเล็กลงนิดเดียว สติปัญญาและความเชื่อ

ริมทาง ที่แจ๊บเล่าให้ฟังซ�้ำๆหลายรอบว่าชอบที่สุด โรแมนติกที่สุด ตอน

ประเด็นแจ๊บถูกสังคมอินเตอร์เน็ตหยิบยกมาวิจารณ์กันอย่างเผ็ด

ร้อน บางคนสงสาร บางคนสาปส่งไล่หลัง โดยที่ส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เข้าใจ
เหมือนๆกัน คือสวยขนาดนัน
้ จบสูงขนาดนัน
้ ไฉนจึงไม่เสียดายชีวิต
ตัดช่องน้ อยแต่พอตัวหนีไปโลกอื่น เพียงเพราะอกหักรักคุดหนเดียว

แต่มะแมเห็นใจและเข้าใจแจ๊บดี นรกแห่งการสูญเสียสวรรค์นัน
้

ใครไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้ว่าโหดร้ายเพียงใด แม้เคยมีดีแค่ไหนก็ไร้ค่า
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ไปจนหมด

สวดคืนที่ ๓ มะแมไปร่วมงานมาแล้วครัง้ หนึ่ง นัง่ เงียบๆอยู่ข้าง

หลังสุดตามล�ำพัง

แสดงความเสียใจกับพ่อแม่ของแจ๊บแค่นิดหน่อย

ก่อนกลับ ไม่มีใครรู้จักหรือจ�ำหล่อนได้ในทางใดๆ

วันนี้สวดเป็ นคืนสุดท้าย มะแมนึกอยากไปอีก ตัง้ ใจให้คืนสวด

สุดท้ายเป็ นครัง้ สุดท้ายที่หล่อนจะรู้สึกผิดกับกรณีของแจ๊บ พ้นจากนี้ไป
หล่อนจะล้างความคิดค�ำนึงต่างๆที่จางลงมากแล้วเสียให้หมด
การทบทวนความผิดพลาดกันอีก

นี่คือเวลาส�ำหรับการเรียนรู้

เมื่อเจอบทเรียนที่เจ็บปวด

ความเจ็บปวดไป เก็บไว้แต่บทเรียน!

บรรยากาศคืนสุดท้ายไม่โศกสลดอย่างคืนแรกๆ

ทุกคนท�ำใจยอมรับได้แล้วว่าแจ๊บจากไปจริงๆ
หรือก่อนเวลาอันควร

จะไม่มี
ทิ ้ง

คล้าย

จะพูดว่าได้เวลาอันควร

ความจริงอันเป็ นที่สุดที่เหลืออยู่ให้คนข้างหลัง

ประจักษ์ ก็คือแจ๊บจะไม่กลับมาอีก

มะแมเลือกที่นัง่ หลังสุดตามเคย

หล่อนทอดตามองรูปถ่ายข้าง

โลงขาว เป็ นใบหน้ ายิม
้ สะสวยราวกับนางแบบดาวเด่น มองกี่ครัง้ ทุกคน
ก็อดใจหายไม่ได้ มันเหลือเชื่อว่าหน้ าตาอย่างนี้ อายุแค่นี้ ไม่อยู่ให้เห็น

ตัวจริงกันแล้ว

จะงดงาม แต่ทว่าบรรยากาศกลับเงียบเหงา เศร้าสร้อย และเยียบเย็น
อ้างว้างล�้ำลึก ไม่ชวนเคลิม
้ ฝั นดังควร

มะแมเห็นเหมือนตัวเองกลายเป็ นแจ๊บ

นัง่ เหม่อมองเวิง้ ฟ้ าอยู่

ตามล�ำพัง รู้สึกถึงสีหน้ าเย็นชา รู้สึกถึงอาการไม่ไหวติง และรู้สึกถึง
อารมณ์อ้อยอิ่ง คิดตัดพ้อคนรักอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถล�ำลึกเข้าไปรวมเป็ นอันเดียวกับแจ๊บครู่หนึ่ง จิตของมะแม

ก็บอกตนเองว่าสภาพใหม่ของแจ๊บคือเปรตเฝ้ าเหว

เป็ นเปรตสาวรูป

ร่างหน้ าตาสวยไม่ต่างจากเดิม เพราะก่อนตายมีความสงบ แล้วไม่ได้มี
พฤติกรรมชัว
่ ร้ายขนาดต้องเปลี่ยนสภาพเป็ นน่าเกลียดน่ากลัวอะไร
แจ๊บจะได้เหม่อมองพระอาทิตย์ตกดินทุกเย็น

และคนไปเที่ยว

ชมวิว ณ จุดนัน
้ ในยามสนธยา ก็อาจจะไม่มีความสุขสงบกันอีกเลย ใน
เมื่อนิสัยแจ๊บเป็ นพวกไม่ชอบให้ใครรบกวนอาณาเขตส่วนตัว!

เข้าใจเหตุผลของชีวิตหลังความตายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง บุญเก่าบวก

กับนิสัยบางอย่างท�ำให้ ‘ผี’ บางตนยังดูดีและมีฤทธิไ์ ด้เช่นนี้เอง

แจ๊ บ ตายไปพร้ อ มกั บ อาการถื อ มั ่น ในคนรั ก และทิ ว ทั ศ น์ วิ จิ ต ร

ด้วยบุญเก่าที่ยังไม่หมดอายุมาช่วยตกแต่งภาวะให้งามดังเดิม แต่บาป
ใหม่ก็ยึดแจ๊บไว้กับความเงียบเหงาเศร้าสร้อย ทรมานใจกับการรอคอย
บางสิ่งที่ไม่มีวันมาถึง

หากเกิดภาพบาดตาบาดใจ เช่น มีหนุ่มสาวมาพลอดรักชมตะวัน

ยึดเอา

ตกดินด้วยกันในละแวกนัน
้ ด้วยอารมณ์ฝันละมุน แล้วไอละมุนของคู่รัก

รู้สึกไปถึงจิตของแจ๊บ สัมผัสถึงสภาพค่อยๆฟื้ นตัวแบบคนเพิ่งตื่นนอน

นัน
้ ก็รบกวนแจ๊บให้นึกริษยา นึกอยาก ‘เฮีย
้ น’ ส�ำแดงเดชในทางใดทาง

โฟกัสสายตาของมะแมจับจุดเลยภาพไปนิดหนึ่ง

บรรยากาศรอบข้างทัง้ หมดของงานศพเป็ นตัวแทนแจ๊บ
บ้าง
บ้าง

แล้วท�ำความ

หรือเหมือนงงๆจับต้นชนปลายไม่ติดแบบคนง่วงงุนก�ำลังจะหลับ

โดยไม่จงใจอยากเห็น นิมิตหนึ่งปรากฏขึ้นในห้วงมโนทวารของ

มะแม ไม่แน่ใจว่านัน
่ เป็ นสภาพปั จจุบันหรือสภาพที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นกับ
แจ๊บกันแน่

หล่อนเห็นทัศนียภาพบนผาสูงแห่งหนึ่ง มองไปข้างหน้ ากว้างไกล

สุดลูกหูลูกตา ขอบฟ้ าทอแสงหลากสีของอาทิตย์อัสดง แม้ภาพทัง้ หมด
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ก็จะกลายเป็ นกระแสกระทบใจ กระทุ้งให้แจ๊บพลอยชื่นชม หรือไม่เช่น
หนึ่ง ตามแต่การสืบนิสัยจากครัง้ เป็ นมนุษย์

ยังคงสงสารเสมอ ในสัมผัสของมะแม สภาพแจ๊บเหมือน ‘ติดกับ’

และไม่อาจคืนสู่อิสรภาพไปอีกนาน

แล้วด้วยสภาพจิตใจอ่อนแอเยี่ยง

นัน
้ แม้เกิดใหม่เป็ นมนุษย์ก็จะมีก�ำลังใจอ่อน ทนอะไรไม่ค่อยได้ จ้อง

แต่จะคิดเอาตัวรอดแบบลัดๆ จนกว่าจะมีสักภพชาติหนึ่งที่เปลี่ยนความ
อ่อนแอเป็ นความเข้มแข็งขึ้นมาได้ใหม่ โดยผ่านบทฝึ ก บททดสอบกัน
น่วม
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แต่ให้สงสารแค่ไหน ก็ไม่ช่วยอะไรเลย การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

อดีตคนรัก แต่ฝ่ายนัน
้ ยกมือปฏิเสธแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างสุภาพ

เปลี่ยนใจเด็กหัวแข็งให้กลายเป็ นเด็กหัวอ่อน หรือยิ่งกว่าพยายามสอน

นัน
่ เอง ปายจึงกลับปิ ดปาก เดินคอตกเข้าศาลา มาไหว้ศพแบบ

เพื่อเลื่อนชัน
้ ภูมิให้กับคนตัง้ ใจฆ่าตัวตายเป็ นเรื่องยาก มันยิ่งกว่าเพียร
เด็กหัวทึบให้ฉลาดในสมการคณิตศาสตร์ชน
ั ้ สูง

นักฆ่าตัวตายเหมือน

เอามือปิ ดหูปิดตาตัวเองไว้มิดชิด แสงอาทิตย์ที่ไหนจะส่องลอดเข้าไปให้
ความสว่างได้

คิดตก เห็นตามจริง และเลิกเอาใจไปผูกกับนิมิตเหงาหงอยน่า

คล้ายท�ำตามมารยาทเสร็จแล้ว ก็ไม่อยากเสียเวลาโอภาปราศรัยด้วยอีก
ตกเป็ นเป้ าสายตาโดดเด่น ทุกคนที่นัง่ รอพระอยู่ก่อนเงียบกริบ ราวกับ
เขาเป็ นตัวประหลาด บางคนไม่รู้ก็เพิ่งได้รู้จากการบอกต่อๆกัน ว่าท�ำไม
เหล่าญาติของแจ๊บจึงออกอาการไม่ไว้หน้ ากันขนาดนัน
้
คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ

ถ้ามีคนบอกว่าปายเป็ นหนึ่งในผู้ชายที่

สงสารของแจ๊บ แต่ละคนสร้างกรง แล้วก็ติดอยู่ในกรงที่สร้างมากับมือ

หล่อที่สุดในประเทศไทย แค่ท่วงทีเดินเหินของเขาก็อาบมนต์ขลังบาง

ขณะนัน
้ เกิดแรงดึงสายตาชนิดหนึ่ง ชวนให้มะแมเหลียวไปทาง

พอปั กธูปลงกระถางเสร็จ ปายก็เดินไปนัง่ ทางหนึ่งไกลจากหล่อน

ไม่มีใครปลดปล่อยใครได้

อย่าง สามารถกระตุกหัวใจผู้หญิงทุกคนในโลกให้ต่ น
ื เต้นได้แล้ว

ซ้าย เห็นผ่านกระจกใสว่าชายในชุดสูทด�ำคนหนึ่งเดินเดี่ยว ตรงสู่ทาง

มะแมมองเขาจากด้านหลังเป็ นครู่ ก่อนนึกอะไรขึ้นได้ และถามตนเอง

ผู้ใหญ่ของงานแล้วทุกคนเมิน ไม่รับไหว้ ไม่รับซอง แกล้งท�ำเหมือน

ชัง่ ใจครู่หนึ่งก็คิดว่าไม่บอกดีกว่า หล่อนเขิน และไม่รู้สึกว่านัน
่

เข้าศาลา

หน้ าตาเศร้าหมอง

และยิ่งเก้อเขินเมื่อพยายามยกมือไหว้

ไม่เห็น หรือเดินหลีกไปทางอื่นทันทีที่หนุ่มคนนัน
้ เข้าใกล้ เรียกว่าทาง

เข้าศาลาค่อยๆขยายรัศมีอึมครึมน่าอึดอัด เพียงด้วยการปรากฏร่างของ
หนุ่มหน้ าใหม่นี่เอง

รู้ทันทีว่านัน
่ คือ ‘พี่ปาย’ ของแจ๊บ เห็นมาดสง่าที่แปรเป็ นเก้ๆกังๆ

ไปชัว
่ ขณะของเขาแล้วนึกสงสาร ขณะเดียวกันก็เข้าใจอารมณ์กระด้าง

ที่เกิดขึ้นในระหว่างหมู่ญาติของแจ๊บ หล่อแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้รู้สึกดีข้ น
ึ
ใครเป็ นญาติก็ต้องอายที่แจ๊บตายเพราะนายคนนี้

ไม่มีใครผิดในเกมรักที่เลิกร้าง ถ้าต่างฝ่ ายต่างมีชีวิต แต่หากมี

การคิดสัน
้
คนตายจะกลายเป็ นฝ่ ายถูกกระท�ำที่น่าสงสาร ส่วนคนอยู่
ข้างหลังจะถูกปรับให้เป็ นฝ่ ายผิด

หรือกระทัง่ เป็ นคนเลวโดยอัตโนมัติ

ขนาดบินข้ามโลกมาร่วมงานศพ ยังไม่มีญาติคนไหนให้อภัยสักราย เออ

ว่าจ�ำเป็ นหรือเปล่าที่หล่อนจะต้องน� ำค�ำสุดท้ายของคนตายไปบอกเขา
เป็ นข้อความสลักส�ำคัญชนิดคอขาดบาดตาย

มันก็แค่อารมณ์สุดท้ายที่

แจ๊บปล่อยให้หลุดเป็ นประโยคเพ้อๆโดยอาจไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ�้ำ

แต่นัง่ อยู่ดีๆ นาทีต่อมาก็นึกขึ้นได้เองว่าแจ๊บอาจอยากฝากหล่อน

บอกเขาจริงๆ

ท�ำไมหล่อนถึงคิดว่าค�ำสัง่ เสียของคนก่อนตายไม่ส�ำคัญ

ค�ำสุดท้ายก่อนตายน่าจะเป็ นค�ำที่คนตายอยากพูดที่สุดในชีวิตทีเดียว
ครัน
้ จะลุกขึ้นแล้วไปกระซิบกระซาบข้างหูเขา

ปายอาจเข้าใจว่าหล่อนเป็ นหนึ่งในสาวที่มากรีด
๊
ชวนคุยเป็ นการทอดสะพานก็ได้
แต่แล้วมะแมก็นึกออก

มันก็ดูกระไรอยู่

และพยายามหาทาง

แค่เอากระดาษกับซองจดหมายจาก

กระเป๋าถือมาเขียนบอก ไม่น่าเคอะเขินเหมือนให้พูดกับปากแต่อย่างใด

หนอ! โลกหนอโลก

ฝากบอกพี่ปายด้วยว่าขอโทษ ท�ำไมแจ๊บถึงรักเขาขนาดนี้ก็ไม่รู้...

ลุกจากที่นัง่ น� ำธูปหนึ่งดอกมาให้หนุ่มหัวเดียวกระเทียมลีบด้วยตนเอง

พิธีสวดเสร็จสิน
้ ลงในเวลาทุ่มครึ่ง

แต่บรรยากาศเย็นชาหน้ าตึงก็คลี่คลายจนได้ เมื่อคุณแม่ของแจ๊บ

สีหน้ าของปายดีข้ น
ึ
พนมมือไหว้ ปากขยับเป็ นค�ำพูด “สวัสดี

ครับคุณแม่” แย้มยิม
้ และพยายามยื่นซองเงินช่วยงานศพให้มารดาของ
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บรรดาแขกผู้มาร่วมงานต่าง

ก็ทยอยล�่ำลาและแยกย้ายกลับบ้าน ซึ่งก็รวมทัง้ หนุ่มปายด้วย เขาก้ม

หน้ าก้มตาเดินงุดๆอย่างทราบว่าไม่มีใครยินดีมองหน้ า

มะแมเดินตาม
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ออกมา ทิง้ ระยะห่างไม่กี่ก้าว รอจนเขาเดินถึงรถและก�ำลังเอื้อมมือเปิ ด
ประตู ก็ทักเบาๆ

“เขาทึ่งมากที่คุณรู้เรื่องระหว่างผมกับเขาทุกอย่าง แถม... รู้ใน

สิ่งที่ยังไม่สมควรรู้”

นัน
่ เป็ นค�ำจีจ
้ ุดที่มะแมไม่อยากฟั ง และก็ท�ำให้พูดห้วนๆสวนออก

“คุณปายใช่ไหมคะ?”

ไปแบบปกป้ องตนเอง

ปายเหลียวมามอง นึกว่าเป็ นญาติของแจ๊บก็รีบรับ
“ครับ!”

“ตอนเรื่องยังไม่เกิด ใครจะรู้ว่าอะไรสมควร อะไรไม่สมควร!”
ปฏิกิริยาชนิดนัน
้ ท�ำให้ปายตกใจและรีบแก้

มะแมถอนใจ เพิ่งรู้ชัดว่าท�ำอย่างนี้ถึงจะถูกต้อง ค�ำสัง่ เสียคนตาย

ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ช่วยได้ก็ควรมีน้� ำใจช่วยให้สมปรารถนา

“นี่เป็ นข้อความที่คุณแจ๊บฝากดิฉันไว้ให้กับคุณปายนะคะ

แปลกใจถ้าเห็นว่าไม่ใช่ลายมือของเขา

อย่า

เพราะเขาบอกฝากมาทาง

โทรศัพท์ และดิฉันก็เพิ่งเขียนแบบค�ำต่อค�ำเมื่อครู่นี้เอง”

ยื่นซองให้ พอปายยื่นมือมารับงงๆได้ มะแมก็กลับหลังหันเดิน

จากไปทันที

ปายแกะจดหมายอ่าน

พออ่านเสร็จก็รีบวิ่งตาม

และมาทันกัน

ภายในอึดใจเดียว เขายืนดักหน้ า บังคับในทีให้มะแมต้องหยุดเดิน
“ขอบคุณมากครับ”

จ้องลึกลงไปในตาหล่อนด้วยแววเจ็บปวด

“ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแจ๊บคุยอะไรกับคุณบ้าง”

“ดิฉันขอท�ำหน้ าที่แค่ส่งข้อความสุดท้าย ที่คนตายฝากฝั งไว้จะได้

ไหมคะ?”

พูดตัดบทและผินหน้ าไปทางอื่น

รายละเอียด

หรืออาจจะเพราะ...

ต้านทานเสน่ห์ของปายได้หรือเปล่า!

อาจจะเพราะคร้านกับการลง

ยังไม่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถ

“ขอโทษนะ เอ่อ... นี่คุณมะแมใช่ไหม?”

หญิงสาวคอแข็งหน่อยๆ ปิ ดปากเงียบแทนค�ำตอบ ราวกับซ่อน

พิรุธอะไรไว้

“ก่อนเกิดเรื่อง แจ๊บอีเมลไปหาผม เปรยว่าไปหาหมอดูช่ อ
ื มะแม

แล้วก็แย้มให้ฟังว่าโดนทักอะไรมาบ้าง”
“เหรอคะ”

มะแมพึมพ�ำแบบไม่มีความหมาย ไม่แปลกใจ และไม่ต้องการต่อ

ความยาวใดๆ
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“เอ่อ...

ผมไม่ได้หมายความว่าเป็ นความผิดของคุณนะครับ

ขอโทษถ้าท�ำให้เข้าใจว่าต�ำหนิคุณอยู่”

มะแมรู้สึกตัวก็ก้มหน้ า เสียงอ่อนลง

“มันก็เป็ นความผิดของมะแมจริงๆแหละ และกรณีของคุณแจ๊บก็

ถือเป็ นบทเรียนครัง้ ส�ำคัญ
ก่อน”

ท�ำให้รู้สึกแย่กับตัวเองอย่างไม่เคยเป็ นมา

ปายจับจ้องเสีย
้ วหน้ างามแล้วตัดสินใจเอ่ยชวน
“ขอเวลาคุณมะแมสักสิบนาทีได้ไหม

นอนไม่หลับเลย
แน่ๆ”

ทรมานใจจนอยากบวช

ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาผม
แต่ยังไงช่วงนี้ก็บวชไม่ได้

หญิงสาวลังเล ก่อนพยักหน้ าหน่อยๆ เดินตามเขามานัง่ ที่ชุดโต๊ะ

หมู่ซ่ งึ ทางวัดตัง้ ไว้ตามทาง พอนัง่ ลงได้ปายก็เข้าจุดทันที

“ช่วงหลังผมกับแจ๊บคุยกันไม่รู้เรื่อง มีแต่ค�ำด่า หรืออย่างเบาก็ค�ำ

กระแนะกระแหน ผมเลยไม่นัดคุยออนไลน์ แล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ตอน

เขาโทร.มา จะอ่านก็เฉพาะอีเมล เพราะค่อยปลอดโปร่งหน่อยเวลาไม่
ต้องโต้ตอบกันสดๆ”

“ค่ะ... พอจะทราบเหมือนกัน”
“แจ๊บเล่าให้ฟังในเมล

บอกว่าพอจะเข้าใจผมมากขึ้น

แล้วก็

ขอโทษกับพฤติกรรมงอแงที่ผ่านมา ผมก็บอกว่าผมไม่ติดใจ แต่เรื่อง
ระหว่างเรา คงจ�ำเป็ นต้องทบทวนกันใหม่ เรารู้จักกันน้ อยเกินไป”

“ผู้หญิงหลายคนพร้อมจะเข้าใจว่า ค�ำชวนให้ถอยคนละก้าว หรือ

ทบทวนกันใหม่ หมายถึงการมีคนใหม่ และนัน
่ คงเป็ นสิ่งที่แจ๊บรับไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาเชื่อมัน
่ ว่าจะต้องแต่งงาน อยู่กินกับคุณอย่างมีความสุข”
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ปายยกมือลูบหน้ า ดูหม่นหมองและเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด

มะแมมองชายผู้ น่ า จะได้ ช่ ื อ ว่ า หล่ อ ที่ สุ ด ในประเทศไทยเต็ ม ตา

กระสับกระส่ายออกมาจากภายใน

ใบหน้ าหมองไหม้ของเขาดูน่าเห็นใจ

ความร่าเริงกับเสน่ห์ดึงดูดของเขาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าการพูด

เสียใจ รู้สึกผิดเต็มประดา คือชัน
้ ของความโล่งอก สบายใจกับชีวิตใหม่

“ผมเคยคิดอย่างนัน
้

แต่แจ๊บก็เปลี่ยนความคิดของผมวันละนิด

คุยกลายเป็ นภาระที่ผมต้องแบก และตอนโดนเร่งให้นึกถึงภาพตัวเอง
เดินหน้ าเข้าเรือนหอ ก็เหมือนนับเวลารอถอยหลังเข้าคุกดีๆนี่เอง”
“เข้าใจ... และเห็นใจค่ะ”

“โอ้! ขอโทษ... ผมไม่ตงั ้ ใจจะให้คุณมะแมต้องมาฟั งผมระบาย

ความทุกข์อย่างนี้เลย เหมือนผมมานัง่ แก้ตัวให้คุณฟั งเลยนะ แต่... ผม
อยากให้คุณมะแมรับทราบว่าผมไม่ได้มีคนใหม่

ผมแค่ใช้ค�ำพูดว่าเรา

ถอยคนละก้าว ให้โอกาสกันและกันเลือกทางเดินใหม่ดูไหม ผมพูดแค่นี้

แต่แจ๊บไปตีความว่าผมมีคนใหม่แล้ว และเมลกลับมาขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย
ผม... ไม่นึกว่าเขาจะเอาจริง เลยไม่ได้ตอบกลับ เพราะร�ำคาญ แล้วก็
ก�ำลังงานยุ่งสุดๆ”

“อย่างคุณปาย เป็ นพวกพร้อมจะมีใหม่ได้ตลอดเวลา พอห่างกัน

คุณแจ๊บเลยคิดมากไม่หยุด และเมื่อคุณปายพูดแค่นัน
้ แถมท�ำเป็ นไม่
สนใจ เขาก็ไม่คิดไปทางอื่น นอกจากปั กใจว่าเพราะคุณมีใหม่ถึงทิง้ กัน”
“ก่อนแจ๊บไป... เขาพูดอะไรให้คุณมะแมฟั งบ้าง?”

“มันยาวค่ะ จ�ำรายละเอียดไม่ได้ แต่สรุปเป็ นความรู้สึกทางใจก็

คือชีวิตที่ไม่มีคุณ เทียบเท่ากับการไม่มีชีวิต ประมาณนัน
้ ”
ปายก้มหน้ านิ่ง

“นี่ผมคงต้องรู้สึกผิดไม่เลิกใช่ไหม?”
“จากการที่มะแมคุยกับเขา

มะแมไม่คิดว่าเขาจากไปเพื่อให้คุณ

รู้สึกผิดนะคะ ตรงข้าม เขาส�ำนึกผิดและเสียใจ ค�ำสุดท้ายในชีวิตจึงเป็ น
ค�ำขอโทษที่ฝากถึงคุณโดยตรง”

ดูเหมือนปายไม่ได้ยินที่มะแมพูด

คร�่ำครวญ

อารมณ์โศกท�ำให้เขาเริ่ม

“ระหว่างติดคุกหลังงานแต่ง กับติดคุกหลังงานศพ ถ้าย้อนเวลา

กลับไปเลือกได้ ผมจะเลือกคุกแรก!”
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แต่ท�ำไมหล่อนยังไม่นึกอยาก

ปลอบก็ไม่ทราบ อาจเพราะรู้สึกว่าลึกลงไป ถัดจากชัน
้ ของความเสียอก
ที่ได้ความเป็ นไทกลับคืนมาเสียที
อีกอย่างหนึ่ง

มองหน้ าด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้จิตสัมผัสใดๆ

ก็

ทราบว่าสาวโสดสวยๆค่อนประเทศพร้อมจะเฮโลกระโจนใส่เขาทุกวัน

แค่หันไปยิม
้ ให้ผู้หญิงคนไหน ก็มัดใจ บาดอารมณ์ ขนาดตะลึงตะไลจับ
จ้องหลงติด ไม่คิดอยากห่าง หรือกระทัง่ ไม่อาจขาดเขาไปจนตาย...
เหมือนอย่างแจ๊บ!

มะแมเห็นว่าเขามีดี

นัน
้ สักเท่าไร

แต่ใจกลับไม่หลงยินดีในความเป็ นเช่น

ปายกลายเป็ นเครื่องพิสูจน์ใจว่าหล่อนไม่อาจเป็ นผู้หญิง

ธรรมดา ไม่มีทางหลงเขา อย่าว่าแต่จะฆ่าตัวตายบูชาเขา!
“ถ้าไม่มีอะไรแล้ว มะแมขอตัวกลับก่อนนะคะ”

หญิงสาวลุกขึ้นยืน ปายยืนตาม รู้สึกใจหาย อยากคุยกับหล่อน

นานกว่านัน
้

“พรุ่งนี้ขอเป็ นลูกค้าของคุณมะแมสักคนได้ไหม? ผมจะบินกลับ

ช่วงค�่ำ ก่อนหน้ านัน
้ ขอปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยเถอะ”
มะแมส่ายหน้ า

“ตารางนัดของมะแมเต็มยาวค่ะ

สัน
้ ๆเดี๋ยวนี้เลย”

แต่มะแมให้ค�ำปรึกษาคุณได้

“ได้เหรอครับ?”

“ส�ำหรับชีวิตของคุณ รักส่วนใหญ่มีไว้ให้คุณวุ่นวาย เพราะต้อง

พยายามเป็ นอะไรเกินๆจากที่เป็ น
ความฝั นส�ำเร็จรูป

ผู้หญิงที่วิ่งเข้ามาหาต่างต้องการ

ไม่ได้มาช่วยกันยกระดับความจริงให้ดีข้ น
ึ

คุณจะ

ต้องเหนื่อยกับการท�ำตัวเป็ นความฝั นสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆ จะหล่นลง
มาเป็ นความจริงที่บกพร่องไม่ได้ พวกเธอไม่มีทางยอมรับ”
ปายท�ำหน้ าเหวอนิดๆ
“ผมไม่เข้าใจ”
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บทที่ ๘

“งัน
้ จ�ำเป็ นข้อสรุปก็พอค่ะ อย่าใจอ่อนให้กับความสวยของผู้หญิง

ช่างฝั น

เพราะจะไม่มีความสุขในชีวิตคู่ที่แท้จริงรออยู่

ความงามของผู้หญิงใจดี

ให้ใจเย็นรอ

แล้วชีวิตของคุณจะถูกเติมเต็มด้วยเหตุผล

และความเหมาะสมที่เคยขาดหายไป”

ดอกเตอร์หนุ่มค่อยๆคลี่ยม
ิ้ ออกมา

นัน
่ ท�ำให้เขาดูเปลี่ยนไปเร็ว

มาก จากที่เพิ่งระทมระทวยทนทุกข์ กลายเป็ นเปี่ ยมพลังแจ่มใสทันตา
แม้แต่มะแมยังทึ่ง

“คนงามกับความใจดีคือสิ่งที่ผมรอมาตลอด และผมก็คิดว่ายาก

เหลือเกินกว่าจะได้พบกับคนๆนัน
้ ”

มะแมแน่ ใจว่าเห็นประกายกรุ้มกริ่มในแววตาของเขาฉายออก

มา ทบทวนค�ำพูดของตนเองเมื่อครู่ ก็นึกได้ว่าเขาอาจเข้าใจอะไรผิดไป
กระมัง จึงรีบเอ่ยลาพร้อมทัง้ ค้อมศีรษะให้เล็กน้ อย

“เอ้อ! คุณมะแม ผมขอร้อง พรุ่งนี้ขอเวลาผมพบคุณก่อนกลับ

ได้ไหม จะต้องให้ค่าเสียเวลาเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ยินดี ผมต้องปรึกษาคุณ
หลายเรื่องเลยนะ จะเป็ นมื้อกลางวันใกล้บ้านคุณก็ได้”
มะแมย่นคิว
้ เล็กน้ อยด้วยความฉงนครามครัน

ไม่อยากเชื่อว่า

หนุ่มรูปงามที่ท�ำให้ไฮโซสาวเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งฆ่าตัวตายได้ จะไร้ชน
ั ้ เชิง
ขนาดนี้

แสดงความเป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย

ของอิก
๊
อิก
๊ ปฏิบัติตามที่หล่อนตีกรอบไว้ทุกเรื่อง และมะแมก็ตีกรอบ
พร้อมอธิบายเหตุผลเสมอ

ไม่ใช่จู่ๆบังคับให้ท�ำโน่นท�ำนี่ด้ อ
ื ๆ

บอกอิก
๊ ว่าเด็กที่นอนตัง้ แต่หัวค�่ำจะฉลาด

สมองแจ่มใส

หล่อน

เติบโตอย่าง

แข็งแรง จิตใจที่เศร้าหมองไปช่วงหนึ่งจะฟื้ นคืน กลับสดใสเหมือนเดิม
ได้อย่างรวดเร็ว

อิก
๊ ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่อง

กับทัง้ ช่วยหยิมท�ำงานบ้านอย่าง

มะแมได้ยินสองคนคุยกระหนุงกระหนิงทุกครัง้ ที่อยู่ด้วยกัน

กิน เดินไปที่ตรงไหนสัมผัสได้แต่พลังความมีชีวิตชีวาและความน่าอยู่ที่
ตรงนัน
้

นี่เอง จุดเริ่มต้นของความเป็ นบ้าน สร้างกันด้วยความผูกใจ

ผูกพัน ไม่ใช่ด้วยการผูกอิฐผูกไม้

หยิมออกมาช่วยปิ ดประตูรว
ั ้ และขอแบ่งถุงพะรุงพะรังไปช่วยถือ

เข้าบ้าน มะแมหยิบจากท้ายรถส่งให้ส่วนหนึ่ง
“อิก
๊ ขึ้นนอนหรือยัง?”

“ไม่ได้จริงๆค่ะ ขอโทษนะคะ”

ปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วมะแมก็ออกเดินไม่เหลียวหลัง

เดินตามเหมือนกัน คงอึดอัดน่าดูถ้าต้องปฏิเสธซ�้ำกันอีกรอบ

กลัวเขา

เป็ นครัง้ แรกที่สงสัยว่า ‘เทวดา’ จะพลาดเป็ นบ้างหรือเปล่า ถึง
ว่าถ้าจะมีความรัก

วินัยขัน
้ พื้นฐานประเภทนี้

กว่าจะกลับมาถึงจึงปาเข้าไปสี่ทุ่ม

แล้วสบายใจ รู้สึกว่านี่คือรังนอนอันสว่าง อบอุ่น หาใช่สักแต่เป็ นที่อยู่ที่

ว่าแล้วก็ลุกขึ้นยืน ซึ่งก็ดึงให้ปายผุดลุกยืนตามทันใด

‘ระวัง’

ซึ่งหล่อนขีดเส้นไว้ให้อก
ิ๊ เข้านอนพอดี

ขมีขมัน

“สวัสดีค่ะ ขอให้คุณสบายใจโดยเร็วนะคะ”

ขนาดต้องให้หล่อน

มะแมแวะซื้อของเข้าบ้าน

อย่าไปหลงสิ่งล่อตา

ภายนอก โธ่เอ๋ย! กะแค่ตานี่จะท�ำให้หล่อนอยากรับนัดยังท�ำไม่ได้เลย
เรื่องหลงใหล เรื่องรักใคร่ให้วุ่นวายจะตามมาอย่างไรได้?

“เพิ่งขึ้นค่ะ”

เข้ามาถึงครัวด้วยกัน ขณะช่วยกันจัดข้าวของเข้าตู้เย็นและช่อง

ชัน
้ ต่างๆ มะแมก็ถามอีก

“ช่วงค�่ำครูสอนภาษาอังกฤษมาตามนัดไหม?”

“มาตรงเวลา หน้ าตาดุนะคะ แต่ก็สอนดีค่ะ สอนๆไป ท่าทางหลง

รักน้ องอิก
๊ อีกคน”

“ใครไม่รักไม่เอ็นดูก็แปลกคนล่ะ”

แต่พูดเสร็จใจก็ไพล่นึกไปถึงสองลุงป้ ามหาภัยซึ่งจ�ำใจอุปการะ

หนูอก
ิ๊ อยู่ช่วงหนึ่ง ทัง้ สองนับว่าแปลกคนจริงๆที่ใจร้ายกับเธอได้ลงคอ
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นึกอีกทีจะแปลกอะไร ขนาดลูกเต้าแท้ๆ แต่ละคนกระเจิดกระเจิง

ไปคนละทิศคนละทาง หนีออกจากบ้านตัง้ แต่อายุไม่ถึง ๑๘ กันหมด
และที่ยังอยู่ด้วยกันก็เป็ นไปแบบซังกะตาย

แยกย้ายไม่รอด

ไม่ใช่

เพราะมีความรู้สึกแสนดีอยู่ที่นัน
่ อย่างนี้จะเอาหัวใจที่ไหนมารักเด็กซึ่ง
เป็ นลูกของญาติเล่า?

ความกล�้ำกลืนฝื นใจท�ำให้ยุพินเลีย
้ งอิก
๊ ด้วยโทสะ กับทัง้ เล็งโลภ

มาดหมายอยู่ในใจว่าวันหนึ่งจะต้องเอาก�ำไรคืนให้ได้

ไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง ส่วนนิพนธ์ไม่เห็นอิก
๊ เป็ นอะไรอื่นมากไปกว่าเด็กผู้หญิงไม่มีทางสู้
น่ารักน่ารังแกเป็ นที่สุด แถมไม่มีทางไป ล่วงเกินอะไรใครจะรู้
ลุงกับป้ าเป็ นแผลกาย

อิก
๊ หายขาดจากทุกแผล

บอกตัวเองว่าหล่อนจะเป็ นยาสมานใจให้

เพียงช่วงสัน
้ ๆที่มาอยู่ด้วยกัน อิก
๊ ได้รับการรักษาทัง้ ส่วนของกาย

และส่วนของใจอย่างรวดเร็ว สามวันแรกที่เธอแน่ใจว่าได้มาอยู่ในบ้าน
ใหม่

อันจะเป็ นหลักประกันความมัน
่ คงและความปลอดภัยไปตลอด

ชีวิต อิก
๊ ก็ร่าเริงขึ้น เจรจาพาทีน่ารักน่าพิศวาส แสดงพื้นฐานจิตใจของ
เด็กที่โตมากับครอบครัวอบอุ่น

สุ้มเสียงสดใสนัน
้ มีผลให้มะแมชะงักมือที่ก�ำลังจัดของลง แปร

สายตาไปอีกทาง ชัง่ ใจดีๆอยู่ครู่ก่อนถาม
“พี่ส่งเธอเรียนต่อบ้างเอาไหม?”
“ไม่เอาหรอกค่ะ”

“ไม่อยากเรียนหรือ? ศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้”

“เรียนดึกๆน่ะ ถูกตีหัวตอนกลับบ้านกันเยอะนะคะ”
“งัน
้ ก็เรียนภาคกลางวัน!”

มะแมกัดฟั นพูด แต่ก็ตงั ้ ใจตามนัน
้

“ตอนกลางวันหยิมสมองทึบค่ะ คิดอะไรไม่ค่อยออก ต้องตอน

กลางคืนค่อยโล่ง หัวแล่นหน่อย”

หยิ ม จั ด ของส่ ว นของตนเสร็ จ ก็ หั น มาหยิ บ ของที่ เ หลื อ จ� ำ พวก

กระดาษม้วนไปจัดวางตามจุดเฉพาะอันมีความแน่นอน

ของผู้เป็ นนาย ระหว่างจัดอย่างคล่องแคล่วก็พูดไปด้วย

ตามระเบียบ

“ถ้าหยิมเรียนสูงกว่านี้แล้วเห็นช่องทางท�ำงานอื่น ตอนตายหยิม

อาจเสียดายที่ไม่ได้อยู่รับใช้พี่มะแม แทนที่จะได้รับอะไรดีๆจากพี่ กลับ
ดันทุรังออกไปหาเรื่องรับอะไรเลวๆจากโลกข้างนอกมาใส่ตัวแทน

“หยิม...”
“ขา”

“ทุกวันนี้พี่ไม่ได้คิดว่าหยิมเป็ นลูกจ้างแล้วนะ เธอเป็ นน้ องสาวพี่

คนหนึ่ง”

“รู้ค่ะ”

เด็กสาวไม่ได้หันมอง แค่ยม
ิ้ ตอบสัน
้ ๆ แต่เสียงก็บอกว่า “รู้” ตาม

ที่พูดจริงๆ

เอาหรอก”

มะแมตาค้างอยู่กับที่

ไม่

เพิ่งได้ยินประโยคค�ำพูดยาวๆชนิดนัน
้ จาก

หยิมเป็ นครัง้ แรก เหมือนฟั งตัวเองพูด ทัง้ น�้ ำเสียง ทัง้ ส�ำนวน ต่างแต่
ว่าเป็ นหยิมคิด หยิมเอ่ยปากมาจากอีกฟากหนึ่งของห้อง หาใช่น้� ำเสียง
ของหล่อนเองไม่

อยู่ใกล้หล่อน แล้วกลายเป็ นเงาสะท้อนของหล่อน ควรเป็ นเรื่อง

“ถ้าเธออยากได้อะไร หรือไม่ชอบอะไร ก็บอกพี่ได้ทุกอย่าง ไม่

น่าชอบใจมิใช่หรือ?

“จะพยายามกล้าๆนะคะ”

“งานในบ้านกับงานออฟฟิ ศเราสามคนผลัดกัน คงมีเวลาให้เธอท�ำอย่าง

ต้องคิดว่าพี่เป็ นเจ้านาย”

“แล้วนี่... เธอจะรู้สึกไม่ดีไหม ถ้าพี่เอาเด็กที่ไหนไม่รู้ มาเลีย
้ งดู

อย่างดี ให้ได้เรียนหนังสือ...”

“ส่งน้ องอิก
๊ ให้ถึงปริญญาเอกเลยนะคะ
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งานวันรับปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนด้วย”

ขอหยิมได้มีส่วนไปร่วม

“พี่จะตามใจหยิมก็แล้วกัน”

หญิงสาวเอ่ย

ยังคงไม่เหลียวมา

อื่นไม่ยากนัก ถ้าวันหน้ าเธอเปลี่ยนใจ พี่จะสนับสนุนทุกอย่าง เงินเก็บ

ของพี่มีพอส�ำหรับปริญญาของเธอแน่นอน!”

พูดจบก็ทงิ้ ของที่เหลือไว้ให้เด็กสาวจัดการ

ตนเองเดินออกจาก
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“พี่เลีย
้ งอิก
๊ เหมือนลูกได้

ห้องครัว ฉวยกระเป๋าถือเดินขึ้นข้างบนไปเงียบๆ

ชัน
้ สามมีห้องนอนสามห้อง มะแมให้อก
ิ๊ นอนห้องเล็กสุด พอขึ้น

มาถึงก็มองไป เห็นประตูแง้มไว้หน่อยหนึ่ง ไม่หับปิ ดให้สนิท ก็ทราบว่า

หรอก เร็วๆนี้อก
ิ๊ จะเป็ นวัยรุ่น และไม่นานอิก
๊ จะเป็ นผู้ใหญ่ ตอนอิก
๊ เป็ น

ผู้ใหญ่ พี่มะแมเพิ่งสามสิบต้นๆ ถึงตอนนัน
้ เราจะเขินๆกันนะ จะแก้ก็

ฝ่ ายนัน
้ จงใจ ด้วยความอยากให้หล่อนแวะหาสักนิด

ไม่ทันแล้ว เพราะมันติด”

หน่อยๆเป็ นปฏิกิริยาตอบรับ จึงก้าวเข้าไป และเปิ ดไฟอ่อนที่โคมข้าง

แต่ก็ไม่ใจอ่อน

เฟอร์นิเจอร์

กับพี่ เป็ น ‘มี่’ ก็แล้วกัน”

ย่องไปผลักบานประตูเปิ ดอ้า

เห็นร่างน้ อยบนเตียงนอนขยับ

เตียง มะแมให้หยิมไปเลือกซื้อตู้ เตียง และโต๊ะส�ำเร็จรูปมาจากร้าน
ซึ่งก็โชคดีที่เจอของถูก

บ้านคนมีอันจะกิน

แต่ดูน่ารักเหมือนสมบัติคุณหนู

“ยังไม่หลับเหรอ?”

ถามพลางย่างเท้ามาวางน�้ ำหนักตัวลงบนขอบฟูก

เสยปอยผมของอิก
๊ แล้วลูบไปถึงกระหม่อมช้าๆหลายครัง้

อิก
๊ ท�ำหน้ าสลด หลบตาลงต�่ำอย่างผิดหวัง มะแมเห็นแล้วสงสาร
“เรียกพี่นัน
่ แหละ! แต่ถ้าอยากเรียกเป็ นอย่างอื่นจริงๆ ให้ผสมแม่
มุขนั น
้ กระทุ้งเอาเสียงหัวเราะข�ำคิกคักออกมาจากปากของเด็กขี้

อ้อนได้

“หลับซะนะ”

ใช้มือละมุน

จ�ำได้ว่าชอบ

สัมผัสแบบนัน
้ จากแม่ เมื่อครัง้ ยังอยู่ในวัยเดียวกับอิก
๊ และตอนนี้ก็นึก

ทันที

อยากถ่ายทอดไปให้อก
ิ๊ บ้าง

มะแมตบศีรษะเด็กน้ อยอย่างตัง้ ท่าจะจากไป

ซึ่งฝ่ ายนัน
้ ก็รีบยื้อ

“พี่คะ”

“ยังค่ะ”

“หือม์?”

“สนุกค่ะ”

ฟั งแล้วรู้ทันทีว่าคนอยากเป็ นลูกสาวคิดถึงเรื่องใด

“พี่มะแมบอกให้อก
ิ๊ เลิกคิดมาก แต่อก
ิ๊ ก็ยังคิดมากอยู่เลยค่ะ”

“วันนี้เรียนภาษาอังกฤษสนุกไหม?”
“พรุ่งนี้พี่ให้ครูสอนเลขมาแต่เช้านะ วันเสาร์อาทิตย์พี่ต้องท�ำงาน

อบอุ่นปลอดภัยในบ้านน้ อยหลังนี้

“ค่ะ”

ลวนลามไม่ได้

วันจันทร์ถึงจะพาไปเที่ยว”

เงียบกันไปครู่ มะแมสัมผัสได้ถึงอาการหน่วงหนักในใจของเด็ก

หญิง ก็ทราบว่าฝ่ ายนัน
้ ก�ำลังอยากขออะไรบางอย่าง
“จะขออะไรพี่ก็ขอเถอะ”

อิก
๊ ชินแล้วที่ผู้มีพระคุณรู้ใจตน เธอแค่เอ่ยแบบเอียงอายหน่อยๆ
“ให้อก
ิ๊ เรียกพี่มะแมว่าแม่ไม่ได้เหรอคะ?”

หญิงสาวอึ้งไปเล็กน้ อย เกิดความอึดอัดขึ้นมา หล่อนยังต้องเห็น

แก่ความรู้สึกส่วนของตนเช่นกัน ยังสาว ยังโสดอยู่แท้ๆ จะให้เด็กอายุ
เฉียดวัยรุ่นเรียกแม่ แหม...

คิดครู่หนึ่งก่อนเลือกค�ำปฏิเสธที่นุ่มนวล
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แต่จะให้มาแทนที่คุณแม่ของอิก
๊ ไม่ได้

ไหน

แม้ความ

จะเป็ นยาสมานแผลที่ได้ผลขนาด

อย่างไรก็คงเอาชนะประสบการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตเมื่อถูกลุง

ยังดีอยู่หรอก สิ่งที่ล่วงล�้ำเข้าไปท�ำร้ายอิก
๊ ใช่สวะแห่งชาย แต่ก็

เป็ นอย่างอื่นที่บัดสีน่าอดสูอยู่ดี

“ก่อนนอนตอนยังไม่หลับ อิก
๊ รู้สึกอาย รู้สึกแย่ เพราะย�้ำคิดถึงคน

โหดร้ายกับเราทุกคืนเลยใช่ไหม?”
“ใช่ค่ะ”

“งัน
้ เอางีน
้ ะ คืนต่อๆไปเราต้องท�ำให้ช่วงเวลาก่อนนอนมีความคิด

ดีๆเกิดขึ้นแทน”

“อิก
๊ ก็สวดมนต์ตามที่พี่มะแมบอกนะคะ แต่... มันไม่ได้ผล”

“คราวนี้พี่จะให้เพิ่มความคิดเข้าไปด้วย คิดอย่างนี้นะ” เว้นวรรค
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ท�ำหน้ าขึงขังเรียกความตัง้ ใจฟั ง ก่อนเอ่ยเป็ นน�้ ำริน “เรื่องน่ าอายก่อน

นอนมีอยู่อย่างเดียว คือนึ กขึน
้ มาได้ว่าวันนี เ้ รายังไม่ได้ท�ำความดี
อะไรเลย”

ถามให้รู้ว่าเป็ นลูกค้าคิวแรกหรือคิวที่สอง ตามบัญชีรายชื่อที่หยิม

พิมพ์มาวางบนโต๊ะเช้านี้

“ครับ! ผมอัคระ ขอโทษที่มาช้าไปหน่อย เมื่อครู่ติดธุระด่วน”
“ไม่เป็ นไรค่ะ เชิญนัง่ ก่อน”

อิก
๊ กะพริบตาปริบๆอย่างพยายามท�ำความเข้าใจ มะแมลูบศีรษะ

เด็กในอุปการะอย่างอ่อนโยน

“คนท�ำดีไม่มีเรื่องให้น่าอายตัวเองก่อนนอนหรอก

เท่านัน
้ ที่ต้องละอายจนกว่าจะหลับไปกับฝั นร้าย!”

เก้าโมงสิบสองนาที

มีแต่คนชัว
่

ลูกค้าคนแรกยังไม่มาตามนัด จนมะแม

ต้องโทร.ภายในถามหยิม

“เขายังไม่มาอีกเหรอหยิม?”

“ค่ะ หลงทางหรือเปล่าก็ไม่ทราบ อาจจะมาจากต่างจังหวัด”

โอ้! คนอะไรจะดูยิ่งใหญ่ปานนัน
้ ?

เมื่อต่างฝ่ ายต่างนัง่ เรียบร้อย หญิงสาวก็บอกให้เขาทราบล่วงหน้ า

เป็ นการปรับภาวะความเป็ นเจ้าของห้องให้กลับมาอยู่ในความรู้สึกฝ่ าย
ตน

“มะแมจ�ำเป็ นต้องรักษาเวลานิดหนึ่ง คิวต่อไปจะเป็ นเก้าโมงครึ่ง

“ยังไม่มาเหมือนกันค่ะ

เตรียมการกันอยู่นี้ จะส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีไหม แล้วระหว่างผมกับคู่แข่ง

หยิมย�้ำเสมอนะคะว่าให้ช่วยมาก่อน

หยิมพูดตะกุกตะกักในตอนท้าย มะแมวางกระบอกโทรศัพท์ลง

แป้ น พับหนังสือพิมพ์ที่น�ำมาอ่านฆ่าเวลา แล้วลุกขึ้นยืนเตรียมต้อนรับ

ลูกค้ารายแรกของวัน ปกติหล่อนจะต้องเป็ นฝ่ ายไหว้ก่อน เพราะเกิน
ครึ่งของลูกค้าอายุมากกว่า
ประตูเปิ ดออกกว้าง

รัศมีกระจ่างผิดธรรมดาน� ำหน้ ามาให้สัมผัส

ร่างสูงสง่าของชายหนุ่มวัย ๓๐ ในชุดสูทสีเทาก้าวตามรัศมีนัน
้ มา และ
มีพลังสะกดโลกของมะแมให้หยุดไว้ เพื่อต้อนรับการปรากฏตัวของเขา
ชัว
่ ขณะ

ตัง้ แต่วันแรกที่ท�ำอาชีพที่ปรึกษา เพิ่งมีวันนี้เองที่มะแมเผลอจ้อง

ลูกค้าแบบลืมหายใจไปเป็ นครู่ ก่อนรู้สึกตัว ค้อมศีรษะพนมมือไหว้แช่ม
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ร่วมชัว
่ คราว

นะคะ เว้นแต่ทางนัน
้ จะมาช้า เราถึงจะคุยกันต่อให้ครบครึ่งชัว
่ โมงได้”

เวลา... อ้อ! เอ้อ! ท่าทางจะมะ... มาแล้วค่ะ”

คะ?”

กลายเป็ นห้องของเขา เขาเป็ นผู้ครอบครอง ส่วนหล่อนแค่ขอมามีส่วน

หยิมคาดเดาไปเรื่อยตามนิสัย

“คิวที่สองล่ะ? ถ้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาเลย ขีเ้ กียจรอละ”

ช้อย

บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปหมด ห้องของหล่อน แต่กลับรู้สึกว่า

“สวัสดีค่ะ” เงยหน้ าขึ้นถามเสียงใสเป็ นปกติ “คุณอัคระหรือเปล่า

“เข้าใจครับ... งัน
้ เริ่มเลยนะ ผมอยากทราบว่างานใหญ่ที่ก�ำลัง

ใครที่จะต้องสมหวังหรือผิดหวัง”
“ค่ะ จะดูให้นะคะ”

ขณะมะแมท�ำความรู้สึกที่ความปรากฏแห่งชีวิตเขา

ไม่ทันเลือกว่าจะอาศัยสิ่งใดเป็ นเครื่องมือในการดูตามโจทย์

และยัง

หล่อนก็

สัมผัสกลุ่มพลังอะไรชนิดหนึ่ง ถาโถมเข้าสู่ตน จนเวียนหัวไปชัว
่ ขณะ
คล้ายงงๆง่วงนอนอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อนในยามเริ่มงานเช้าวันใหม่

พยายามตัง้ หลัก เรียกสติให้กลับมาครบๆ แต่พอท�ำความรู้สึกไป

ที่ ‘งานใหญ่’ ของอัคระก็เอาอีก เหมือนก�ำแพงพลังไร้ตนโต้กลับอย่าง

แรง คราวนี้มึนกว่าเดิม ไม่ต่างจากกระดกเหล้าเข้าปากรวดเดียวหมด
แก้ว โดยไม่ทันทราบล่วงหน้ าว่านัน
่ คือเหล้า นึกว่าเป็ นน�้ ำเปล่า
“เอ่อ...”

มันเป็ นการครางอย่างไร้จุดหมายมากกว่าจะเริ่มพูด

อะไร มะแมสลัดหน้ าเล็กน้ อย จึงนึกออกว่าจะเปลี่ยนวิธีดูอย่างไรดี “ขอ

อนุญาตใช้บัตรประชาชนของคุณอัคระเป็ นสื่อหน่อยได้ไหมคะ?
มะแมจะลองจับจากเอกลักษณ์บนบัตรดู”

คือ...
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เลี่ยงไปทางนัน
้ เพื่อแตะจิตเข้าไปที่รหัสประจ�ำตัว แทนการส่งจิต

ไปกระทบเขาตรงๆ ซึ่งอัคระก็ไม่รังเกียจ
“ได้ครับ ไม่มีปัญหา”

ชายหนุ่ ม ล้ ว งกระเ ป๋ า สตางค์ จ ากเสื้ อนอกออกมาหยิ บ บั ต ร

ประชาชนยื่นให้ตามค�ำขอ มะแมรับมาและรีบวางไว้บนโต๊ะ เพราะไม่
แน่ใจว่าถ้าถือดูแล้วมือจะสัน
่ ให้ขายหน้ าเขาหรือเปล่า

นายอัคระ เมธานฤบาล
เคว้งงงวูบหนึ่ง

ชีวิตคนๆนี้ไม่ธรรมดา
ไว้เป็ นตัวตัง้

ทวารของตน

ท�ำความรู้สึกเข้าไปที่ช่ อ
ื นามสกุลแล้วขนลุกได้
มะแมพยายามจับกระแสความไม่ธรรมดานัน
้

แล้วรอว่าจะเกิดสัมผัสรู้หรือมีนิมิตใดปรากฏในห้วงมโน

แต่ยิ่งรอก็ยิ่งกลายเป็ นตาลายฟุ้งซ่านวกวน จนต้องขมวดคิว
้ จ้อง

บัตรประชาชนของเขาใหม่ให้เห็นชัดขึ้น

แก้งงด้วยการตรวจเก็บราย

ละเอียดทัง้ หมดทีละจุด นับแต่เลขประจ�ำตัว วันเดือนปี เกิด ศาสนา หมู่
เลือด ที่อยู่ ไปจนกระทัง่ วันหมดอายุบัตร

มะแมไม่รู้ตัวนักว่าการท�ำงานของจิตสัมผัสหายไป

เปลี่ยน

เอ๊ย! นี่หล่อนก�ำลังเป็ นบ้าหรืออย่างไร? มะแมกระตุกมุมปากที่

ค่อยๆคลี่ออกเป็ นยิม
้ หวานให้กลับเข้าที่ ส�ำรวมจิตขรึม ส�ำรวมกายตัง้
ท่าจริงจัง

“อือม์...” ระหว่างยังไม่ได้อะไรเป็ นชิน
้ เป็ นอัน หญิงสาวก็ท�ำทีก้ม

หน้ าก้มตาวิเคราะห์เป็ นงานเป็ นการ “ชื่อนี้ตงั ้ เองหรือใครตัง้ ให้คะ?”
“คุณพ่อตัง้ ให้แต่เกิดครับ”

“ชื่อนามสกุลและองค์ประกอบอื่นๆในบัตร

นับว่าเป็ นบารมีกับ

คุณมากๆเลย”

“แล้วมีผลถึงงานใหญ่ข้างหน้ ายังไง ผมจะชนะหรือแพ้?”
มะแมอึกอัก

คล้ายหล่อนเป็ นคนธรรมดาที่แสร้งท�ำท่าเหมือน

แม่มดผู้ทรงอภิญญาวิเศษอย่างไรไม่ทราบ
ขณะนัน
้

คลื่นรบกวนชนิดหนึ่งแทรกแซงเข้ามา

นึกถึงค�ำเตือนในจดหมายจากเทวดาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้

อยู่ๆมะแมก็

ถ้าจะมีความรัก ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี ข้างในอาจ

ไม่ใช่อย่างที่เห็น
ใช่แล้ว...

ถ้าถูกบังคับให้ยอมรับก็จะยอมรับว่าหล่อนก�ำลังหลง

เป็ นการท�ำงานของสมองคิดนึกขึ้นมาแทน ด้วยสายตาของคนไม่รู้หลัก

เป็ นความหลงอย่างไม่เคยมีให้ใครเท่านี้มาก่อนเลยด้วย!

ว่าห่างกัน ๖ ปี

อัคระนี่เอง และถ้า ‘ท่าน’ บอกใบ้ถูกต้องตามเคย มิแปลว่าที่หล่อนเห็น

โหราศาสตร์ รู้แต่หลักบวกลบปี เกิดเทียบอายุเขากับหล่อน ท�ำให้ทราบ

แก่กว่าแค่ ๖ ปี หรือนี่? พลังบารมีท�ำไมดูเกินวัยไปกว่านัน
้ มาก

นัก อ้อ! หลักแหล่งที่อยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านหล่อนเท่าไหร่ เลือด

กรุ๊ปโอ สูง ๑๘๗ หน้ าตาในรูปถ่ายไม่ยักแย่เหมือนคนอื่นๆตอนถ่ายบัตร
ประชาชนกันเลย

เอ... ประมวลแล้วหล่อนได้อะไรมามัง่ ล่ะนี่? ทุกอย่างได้สัดส่วน

เหมาะเจาะไปหมด ราวกับเครื่องประดับของผู้ยิ่งใหญ่ที่เข้าชุดกันอย่าง
ดียิ่ง

อ่านกวาดจากบัตรประชาชนอย่างเดียว เหมือนเขาเหมาะจะเป็ น

ได้เพียงหมายเลขหนึ่งเท่านัน
้ แล้วอันที่จริง... ชื่อหล่อนกับนามสกุลเขา
ก็เข้ากันได้ไพเราะทีเดียว!
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หรี่ตานิดหนึ่ง จดหมายฉบับล่าสุดจาก ‘เทวดา’ น่าจะหมายถึง

มาทัง้ หมดล้วนหลอกตา ลวงใจ ไม่มีอะไรจริงเลยกระนัน
้ หรือ?
หล่อนก�ำลังตกหลุมรัก

กันแน่นี่?

หรือว่าตกหลุมพรางแห่งมายาชนิดไหน

สง่าราศีหลอกกันไม่ได้แน่ เหมือนเขาไร้จุดอ่อน เป็ นรองใครได้

ยาก ดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้สัมผัสพิเศษก็รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็ นผู้ชนะ
ไม่ใช่คนที่จะยกธงขาวให้ใคร

แต่แล้วก็เริ่มเอะใจ เพราะถ้าเป็ นเช่นนัน
้ จริง แล้วเขามาหาหล่อน

เพื่ออะไร? ค�ำถามของอัคระบ่งชัดว่าเห็นหล่อนเป็ น ‘หมอดู’ ไม่ใช่ ‘ที่
ปรึกษา’ และความอยากรู้ของเขาก็ประกาศความไม่มน
ั ่ ใจ ว่าระหว่าง
เขากับ ‘คู่แข่ง’ ใครจะได้สิ่งที่อยากได้ไปครองกันแน่
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คนไม่ยอมเป็ นสองรองใคร

จะขาดความมัน
่ ใจในตนเอง

เลือกเชื่อค�ำตัดสินจากหมอดูอย่างนี้หรือ?
หล่อนอาจมองเขาผิด

เอาจริงๆก็ได้!

และ

เพียงเพราะโดนสิ่งล่อตาภายนอกหลอก

ทําความรู้สึกเข้าไปที่ความว่าง เพื่อล้างสิ่งที่เห็น ลบสิ่งที่เชื่อออก

จากหัว แล้วย้อนกลับไปตัง้ ต้นใหม่หมด หญิงสาวปิ ดตาลง คงสติไว้กับ

ใจที่ปราศจากอคติใดๆ จากนัน
้ จึงระลึกถึงน�้ ำเสียงรวมทัง้ จังหวะจะโคน
ของอัคระขณะเอ่ยค�ำว่า ‘คู่แข่ง’

มีความทะมึนมืดชนิดหนึ่งที่ไม่รู้จักมาก่อน ปรากฏขึ้นกระทบจิต

ไม่แน่ใจว่านัน
่ คือกระแสชีวิตของคู่แข่งอัคระ
ไม่ให้หล่อนได้รู้อะไรกันแน่

หรือเป็ นก�ำแพงกัน
้ ขวาง

ช่วงนี้ช่างมีแต่เรื่องเกินก�ำลังมาให้สัมผัสอยู่เรื่อย

มะแมไม่

พยายามเอาชนะ ไม่ฝืนเพ่งให้ผ่านก�ำแพงทะมึนชนิดนัน
้ เพราะเรียนรู้
แล้วว่าดันทุรังสู้ไปจะเหนื่อยเปล่า นอกจากไม่ได้อะไรมา ยังเสียก�ำลัง
ใจไปแบบกู้คืนยากอีกต่างหาก
เปิ ดเปลือกตา

ไหล่กระตุกไหวหน่อยๆเมื่อเห็นอัคระมองมา

สบตากับเขาแล้วจังงัง คล้ายถูกสะกดให้พูดอะไรไม่ออก สนามพลังของ

เขาแผ่กว้างและครอบหล่อนได้ รู้สึกคล้ายเป็ นนักเรียนถูกครูจับจ้องอยู่
ว่าจะแก้ข้อสอบปากเปล่าอย่างไร และมะแมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีความ
รู้ในหัวพอจะตอบข้อสอบแค่ไหน

เงียบนานกระทัง่ เขาต้องเป็ นฝ่ ายถามสะกิด
“เห็นอะไรบ้างครับ?”

เอ้อ! นัน
่ น่ะสิ เมื่อกีเ๊ ห็นอะไรบ้าง? ลืมไปหมดแล้ว ตอนนี้เห็นแต่

หน้ าคุณนัน
่ แหละ!

เป็ นครู่กว่าจะนึกออกว่าควรกะล่อมกะแล่มแก้ขัดท่าไหน

ตอบเสร็จก็โล่ง

ตอบยากเหมือนกัน

อย่างน้ อยผ่านไปได้เปลาะหนึ่ง

ด้วยถ้อยค�ำที่

หล่อนเองยังเห็นว่าเข้าใจได้ สมเหตุสมผล ไม่ใช่โกหกเอาตัวรอด

เหลือบมองบัตรประชาชน คิดว่าคงไม่ใช้อีก เลยจะหยิบคืนเขา

โดยเอาปลายเล็บจิก แต่งัดอีท่าไหนไม่ทราบ จับไม่อยู่ บัตรจะพลิกหล่น
ถึงกับต้องใช้สองมือตะครุบปุบก่อนหลุดมือร่วง

รู้สึกว่าท่าทางของตนตลกเหมือนเด็กตกประหม่า น่าอายเหลือที่

จะกล่าว

ถึงกับต้องท�ำใจดีๆเพื่อที่จะไม่ให้มือไม้ออกท่ากระงกกระเงิ่น

ขณะส่งบัตรประชาชนคืนเขา

“เอาบัตรไปเก็บก่อนนะคะ”
“ครับ”

หัวใจเต้นผิดจังหวะ เร่งพินิจซ�้ำๆว่า ‘อนาคต ออกหัว ออกก้อย

ออกหัว ออกก้อย ฯลฯ’ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สัมผัสผลแบบไหนเลย จะ

ให้แกล้งเดามัว
่ ก็ผิดแบบแผนความเป็ นตัวตนของหล่อน ตัง้ ใจไว้แล้วว่า
จะไม่ทรยศอาชีพของตนแม้แต่ครัง้ เดียว

ออกหัว ออกก้อย เออ! จริงสิ! ขอดูพลังเสี่ยงทายของเขาหน่อยดี

กว่า ไวเท่าความคิด มะแมดึงลิน
้ ชักโต๊ะ หยิบกระเป๋าสตางค์เปิ ดและน� ำ
เหรีญสิบออกมายื่นให้อัคระ

“ช่วยโยนเหรียญให้มะแมดูหน่อยได้ไหมคะ?

เขาท�ำหน้ าตกตะลึง ถามเสียงสูงเหมือนจะให้แน่ใจว่าหูไม่ได้ฝาด
“ให้ผมโยนหัวโยนก้อย?”

เสียงขอความแน่ใจของเขาเล่นเอามะแมหน้ าม้าน

แต่ก็คืนไม่ได้แล้ว หลุดปากไปแล้ว จึงต้องรีบอธิบายให้ดูดี

อยากคืนค�ำ

“อาจฟั งแปลกๆหน่อยนะคะ คุณอัคระถามถึงผลแพ้ชนะ มะแม

“ยากที่ใครจะเอาชนะคุณอัคระได้นะคะ”

เลยสัมผัสเข้าไปที่พลังผู้ชนะของคุณ

มะแมเกิดความอึดอัด อยากตอบว่า ‘ไม่ทราบ!’ ให้รู้แล้วรู้รอด แต่

แพ้หรือชนะ นิมิตของผลลัพธ์กลับไม่ปรากฏ ซึ่งมะแมเดาว่าน่าจะเป็ น

“หมายความว่างานจะส�ำเร็จ และคู่แข่งของผมแพ้แน่ใช่ไหม?”
นัน
่ ก็หาใช่วิสัยที่หล่อนจะตอบลูกค้า จึงกลัน
้ ใจตอบแบบไถๆไปก่อน
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ค่ะ”

“คุณอัคระกับคู่แข่งไม่ธรรมดาด้วยกันทัง้ คู่

แล้วรู้สึกว่าปิ ดประตูแพ้คนทัง้

หลายได้ แต่เมื่อพยายามรู้ค�ำตอบว่างานใหญ่ของคุณกับคู่แข่ง ใครจะ
เพราะคู่แข่งของคุณไม่ใช่เล่นเหมือนกัน”
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อัคระสงบท่าทีลง แววตาส่อว่าเข้าใจและยอมรับ มะแมจึงค่อย

ใจชื้น อธิบายต่อได้ร่ น
ื ขึ้น

“ถ้าคุณอัคระจะบอกชื่อคู่แข่ง

ไว้ทัน เมื่อนึกได้ว่านัน
่ เป็ นการแสดงความบ้อท่าโจ่งแจ้งไปหน่อย
อัคระยืนขึ้นชะโงกหน้ ามองผล ซึ่งพอเห็นเข้าก็ย่นคิว
้
“มันแปลว่าอะไรครับ?”

และบอกรายละเอียดงานใหญ่ให้

มะแมรีบค�ำอธิบายทันที

มะแมรู้ แทนที่จะช่วย ก็อาจยิ่งก่อให้เกิดอคติ เพราะมะแมเชื่อว่ายิ่งฟั ง
รายละเอียด จะยิ่งเห็นความทัดเทียมยากจะคว�่ำกันและกันได้”
ชายหนุ่มพยักหน้ า ซึ่งมีค่าเหมือนค�ำชมให้มะแมยิม
้ ออก

“ธรรมดาถ้าโยนเหรียญตามปกติ

ธรรมชาติความเป็ นไปได้ของ

เหรียญสองด้านจะบังคับให้ออกหัวออกก้อยอย่างละครึ่ง แต่ส�ำหรับงาน

ใหญ่มากๆ ความใหญ่ของมันอาจบังคับให้เกิดผลตามแรงอธิษฐานขอรู้
ของเรา”

มุมปากของอัคระจุดยิม
้ น้ อยๆ

มะแมมองไม่ออกว่าหมายความ

อย่างไร แต่หล่อนก็สบายใจกว่าเดิมที่จะสาธยายจนจบ
“เมื่อได้หัวได้ก้อยออกมา

ก็ไม่ใช่มะแมตัดสินแค่ง่ายๆว่าชนะ

หรือแพ้ มันแค่ช่วยเป็ นเครื่องกระทบจิตให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่าง อาจ
มาในรูปของนิมิต หรืออาจเป็ นความรับรู้ถึงแนวโน้ มในอนาคต ซึ่งถ้า

มะแมสามารถขยายรายละเอียดให้คุณอัคระรับเหตุรับผลได้ ก็จะไม่ใช่

แค่รู้ผลเสี่ยงทายธรรมดา แต่เป็ นการเข้าใจว่าถ้าจะแพ้ แพ้เพราะอะไร
และถ้าจะชนะ ชนะด้วยท่าไหน”
“เอาล่ะ! ผมเข้าใจแล้ว”

อัคระรับเหรียญสิบของมะแมมาโดยดี

แบบฉบับของตนเอง

เขามีวิธีปั่นเหรียญตาม

คือคีบเหรียญไว้ระหว่างปลายนิ้วชีก
้ ับนิ้วกลาง

แล้ ว ใช้ ส องนิ้ ว นั ้ น ดี ด เหรี ย ญให้ ล อยขึ้ นปั ่ นตั ว ในอากาศสู ง เกื อ บถึ ง

เพดาน เพื่อให้มันตกลงบนพื้นห้อง ไม่รับด้วยแขนหรือหลังมือ เป็ นการ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลลัพธ์ในทางใดๆ

แต่เหรียญเจ้ากรรมดันเอาสันหล่นลงมากระทบพื้น

แล้วแทนที่

จะคว�่ำหงาย กลับเด้งดึ๋ง พอตกลงมาก็กลิง้ หลุนๆ วิ่งยาวลอดใต้โต๊ะ

เฉียดผ่านล้อเก้าอีท
้ �ำงานของมะแม แล่นเลยไปเสียบระหว่างกลางซอก
แฟ้ มกระดาษสองกอง ซึ่งหล่อนเพิ่งเอามาตัง้ ชัว
่ คราวเมื่อวานนี้เอง

อุ้ย! เอาล่ะสิ แล้วจะให้ทายยังไง มะแมเกือบยกมือเกาหัว ทว่ายัง้
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“ค่อนข้างชัดค่ะว่าไม่มีวิธีใดๆจะรู้ ขนาดขอให้พลังธรรมชาติช่วย

ตัดสิน เขาก็ไม่ช่วย”
ขณะนัน
้

เสียงตู๊ดจากอินเตอร์คอมดังขึ้น

จากหยิมเพื่อบอกว่าลูกค้ารอบต่อไปมารอแล้ว
แล้ว มะแมโล่งอกเหมือนได้ระฆังช่วย

เป็ นสัญญาณที่ส่งมา

และเกินเวลารอบเดิม

“คุณอัคระคะ...” หญิงสาวรวบรัดตัดความด้วยท่าทีนิ่งขึ้น “งาน

ของคุณจะเกี่ยวกับอะไรมะแมไม่รู้

รู้แต่ว่าคู่แข่งมีในสิ่งที่คุณมี

หรือ

เผลอๆก็เป็ นในสิ่งที่คุณเป็ น ผลลัพธ์ข้างหน้ ายังไม่อาจตัดสินด้วยปั จจัย

ของวันนี้

ค�ำแนะน� ำของมะแมคือคุณอัคระต้องเพิ่มปั จจัยบางอย่าง

เข้าไปให้เหนือกว่าปั จจัยทางฝั ่ งโน้ น”

“ปั จจัยอะไรพอบอกได้ไหมครับ?”

“ลูกค้ารอบต่อไปมารอแล้ว เอาอย่างนี้นะคะ...” ท�ำทีชงั ่ ใจทัง้ ที่

ตกลงใจไปแล้ว “คุณอัคระทิง้ เบอร์ไว้ให้เด็กของมะแมแล้วใช่ไหมตอน
นัด?”

“ครับ! ผมให้น้องเขาไว้แล้ว”

“เนื่องจากเรื่องของคุณค่อนข้างเห็นได้ยาก และมะแมก็อยากได้

ไว้เป็ นกรณีศึกษา เพราะฉะนัน
้ มะแมจะช่วยทบทวนให้อีกที แล้วโทร.
ไปบอกเมื่อรู้ค�ำตอบ”

“ถ้าได้อย่างนัน
้ ก็ดีเลยครับ ขอบคุณมาก”

“ไม่เป็ นไรค่ะ แต่บอกไว้ก่อนว่ามะแมไม่รับรองผล ถ้าไม่รู้ก็จะ

บอกว่าไม่รู้นะคะ”

“ผมพอเข้าใจ”

ยิม
้ ละไมลา พิมพ์ตาเหลือบรรยาย อัคระกลับหลังหันเดินจากไป

ราวกับภาพในจินตนาการอันงดงาม
นิลเนตรทอประกายเจิดจรัส

มะแมกระแทกตัวกลับลงนัง่ อย่าง
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บทที่ ๙

คนใจเต้นแรง แค่ไม่แกล้งหลอกตัวเองก็รู้ว่าหล่อนอยากกรีด
๊ เป็ นครัง้
แรกในชีวิตกระมัง ที่หล่อนคือผู้หญิงธรรมดาที่กรีด
๊ หนุ่มเซ็กซี่เป็ น!

นับจากลูกค้าคิวที่สองจนคิวสุดท้ายก่อนเที่ยง

ผ่านไปโดยดี

เหมือนมีพลังปี ติช่วยส่งเสริมการรับรู้ให้คมชัด แม่นย�ำ และพูดแนะน� ำ
ได้ไหลรื่นเป็ นธรรมชาติ
พอว่างงาน

ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน

มะแมก็ปล่อย

จิตปล่อยใจ นึกถึงอัคระ ใบหน้ ากับกระแสตาของเขาทรงอิทธิพล ยาม
จดจ้องมาที่หล่อนคล้ายคมธนูที่ชําแรกเข้ามาปั กกลางใจแล้วถอนยาก

เพราะทรงพลังประทับหนักแน่นยิ่ง คล้ายบัดนี้ตัวจริงของเขายังอยู่ใกล้
แค่เอื้อมนี่เอง

คิดเล่นๆ

ถ้าอัคระโทร.มาชวนไปดูหนังเดี๋ยวนี้

ตกลงไปกับเขาทันที ไม่เล่นตัวใดๆทัง้ สิน
้ !

ทอดตามองออกนอกหน้ าต่างไปไกล

หล่อนจะตอบ

ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าหยิมถือถาด

อาหารกลางวันเข้ามาตัง้ แต่เมื่อใด กระทัง่ ฝ่ ายนัน
้ เอ่ยลอยๆ
“เหมือนเจ้าชายเลยนะคะ”
มะแมถึงกับใจหายวาบ

หยิมยืนยิม
้ หน้ าทะเล้นก็นึกฉิว

สะบัดหน้ าขวับมาหาต้นเสียง

พอเห็น

“เล่นอะไร ตกใจหมด”

ท�ำเสียงขุ่นดุๆในเชิงกล่าวโทษว่าอีกฝ่ ายแกล้งย่องมาเงียบๆไม่

ให้เสียง

หยิมหัวเราะคิกคักอย่างรู้ทันว่านัน
่ เป็ นปฏิกิริยากลบเกลื่อน

ร่องรอยเคลิม
้ ฝั นของนายสาว

“ขอโทษค่ะ หยิมเดินเข้ามาเอาข้าวปลาไปวาง นึกว่าพี่มะแมเห็น

หยิมแล้วเสียอีก” แล้วก็ย่ น
ื สิ่งที่ติดมือมาให้ “จดหมายค่ะ!”

มะแมเหลื อ บมองจดหมายในมื อ อี ก ฝ่ ายอย่ า งตื่ นเต้ น นิ ด หนึ่ ง

คาดหวังเล็กๆว่าวันนี้ ‘เทวดา’ อาจบอกหรืออาจสอนอะไรเกี่ยวกับความ
รักบ้าง

“ขอบใจนะ”

รับมาและฉีกซองทันที
“วันนี้มีพัสดุด้วยค่ะ”
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หยิมบอกพลางบุ้ยปากไปทางโต๊ะรับแขก มะแมพยักหน้ าหน่อยๆ

อย่างไม่ค่อยสนใจนัก พอหยิมหันหลังเดินจากไป ก็ก้มลงอ่านจดหมาย

ระวังเสียงที่ไม่รู้จักให้ดี เบื้องหลังหวังอะไรแค่ไหนก็ไม่รู้
ค�ำเตือนอีกแล้ว! ไม่อยากรับรู้เลยว่าเดี๋ยวอาจมีเรื่องอีก ไม่อยาก

ต้องกริ่งเกรงไปล่วงหน้ า ท�ำไม ‘ท่าน’ ไม่ส่งค�ำท�ำนายดีๆเช่นเรื่องเกี่ยว

กับความรักมาให้บ้าง?

ไม่น่าอ่านให้หนักใจก่อนกินข้าวเลย

มะแมเรียนรู้แล้วว่า

‘จดหมายจากเทวดา’ ไม่มีค�ำว่าพลาด ไม่มีการพูดเล่น และที่ส�ำคัญไม่
ทิง้ ร่องรอยใดๆให้สืบหาต้นแหล่งอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

แม้กระทัง่

ตราประทับที่ซองจดหมายก็เปลี่ยนที่ท�ำการไปรษณีย์ไปเรื่อยๆ

แต่จดหมายอาจเข้าถึงตัวหล่อนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน!

เมื่อค่อยๆเรียนรู้ ก็ค่อยๆเลิกถาม เลิกสงสัย เลิกคิดวิธีสืบหา

ไปด้วยเช่นกัน มีใครคนหนึ่งบนโลก ที่เห็นวันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรืออาจ
จะตลอดชีวิตที่เหลือของหล่อน และก็มาช่วย ไม่ใช่จะมาเอาอะไรจาก

หล่อนทัง้ สิน
้ ไม่มีการโฆษณาตัวเอง ไม่มีการทวงบุญคุณ และไม่แม้แต่
ประกาศเจตนาว่าหวังอะไร
วันๆ?

ข้างในอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็น

หญิงสาวเอนหลังพิงพนัก นาทีนี้ชักระแวงขึ้นมาร�ำไร อัคระอยาก

รู้เรื่อง ‘งานใหญ่’ ตกลงมันคืองานอะไรกันแน่ แล้วเหตุใดในยุคที่คน
์ รากฏชื่ออยู่บนอินเตอร์เน็ต
กวาดถนนยังมีสิทธิป

จึงไร้ร่องรอยของ

อัคระ เมธานฤบาล แม้แต่น้อย?
จะเป็ นไปได้ไหม

ออกหน้ า ไม่ออกชื่อ?

ถ้าเขาจะอยู่เบื้องหลังธุรกิจหมื่นล้านแบบไม่

หรือว่าเขาเป็ นคนมีเบื้องหน้ าเบื้องหลัง เปลี่ยนชื่อแซ่ แล้วท�ำหน้ า

ตายบอกว่าพ่อตัง้ ให้?

ฉับพลันที่คิดเช่นนัน
้ นอกจากความรู้สึกต่ออัคระจะเปลี่ยนแปลง

แบบหน้ ามือเป็ นหลังมือ

มุมมองต่อจดหมายลึกลับยังต่างไปอีกด้วย

เพราะบางฉบับแฝงนัยคลุมเครือให้ขบคิดได้หลายแง่เหลือเกิน
ชักทรมานใจขึ้นมาอีกรอบ

มีใครคนหนึ่งรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับหล่อน

หมด แต่บอกแนะทีละนิด จะขยักที่เหลือไว้ท�ำไมก็ไม่ทราบ ในเมื่อรู้
หมดท�ำไมไม่บอกให้หมด?

ความเป็ นคนมีสัมผัสทางจิต

กับทัง้ เป็ นที่ปรึกษาให้กับผู้คน

จ�ำนวนมาก ท�ำให้มะแมส�ำคัญไปว่ารู้จักเหตุผลของชีวิตดีหมดแล้ว แต่

ระหว่างรับประทานมื้อเที่ยง

พื้นฐานของมนุษย์ ที่เห็นว่าตนเองไม่รู้อะไรเลย เป็ นคนเดินดินที่เต็ม

มะแมเอาโน้ ตบุ๊กมาค้นหาชื่อและ

จะเหมือนคนส�ำคัญ คุมบริษท
ั ที่มีพนักงานเรือนพันขนาดนี้ ไฉนจึงไม่มี
เรื่องราวหรือรูปภาพของเขาให้เจอเลยแม้แต่ลิงก์เดียว?
อะไรกันนี่?

เมื่อความวาบหวามค่อยๆแปรเป็ นความสงสัย

มะแมก็น�ำ

จดหมายฉบับเมื่อวานมาอ่านซ�้ำอีกรอบแบบพินิจพิจารณาละเอียดเป็ น
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ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี

แล้ ว จะแปลกอะไรถ้ า หล่ อ นแค่ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากท่ า นไป

นามสกุลของอัคระจากอินเตอร์เน็ต แต่ค้นไปค้นมาชักงง บุคลิกออก

ค�ำๆ

ถ้าจะมีความรัก

พอมาเจออะไรแบบนี้เข้า ก็ถึงกับเสียศูนย์ ย้อนกลับไปสู่ความรู้สึกขัน
้
ไปด้วยข้อจ�ำกัด เพดานความสามารถสุดจะเตีย
้ เมื่อเทียบกับความสูง
ของท้องฟ้ าและความไพศาลของมหาจักรวาล

อยากมีโอกาสสื่อสารสองทาง ไม่ใช่รับสารทางเดียวแบบนี้

จะให้ท�ำพิธีจุดธูปกราบไหว้วิงวอนท่าไหน
หล่อน?

‘ท่าน’

แต่

ถึงจะรับค�ำขอจาก

เสร็จจากมื้อเที่ยง เรียกหยิมมาเก็บของ ตนเองเข้าห้องน�้ ำแปรง

ฟั น แต่ขณะแปรงก็ได้ยินหยิมส่งเสียงบอก

“อย่าลืมพัสดุนะคะพี่มะแม เห็นประทับตราว่า ‘ด่วนมาก’ ด้วย”
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หญิงสาวส่งเสียงอือออ ความที่ไม่ใส่ใจท�ำให้คิดว่าเป็ นของส่งมา

โฆษณาหรืออะไรเทือกนัน
้ แต่พอได้ยินหยิมพูดว่า ‘ด่วนมาก’ ใจหล่อน

ก็แวบไปสัมผัสถึงบางสิ่ง จะอุปาทานหรืออย่างไรไม่ทราบ บางสิ่งที่ว่า
นัน
้ จิตหล่อนแปลได้ความว่า ‘ส�ำคัญมาก!’ หรือ ‘ส�ำคัญที่สุด!’

ชักเหนื่อยใจและชินชากับเรื่องส�ำคัญขัน
้ คอขาดบาดตาย

แต่จะ

กลัวอะไร มัน
่ ใจว่าสิ่งที่ท�ำมาตลอดคือการเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีข้ น
ึ
ถ้าถึง

เวลาจะต้องเปลี่ยนแม้เลือดเนื้อและชีวิต ก็ควรจะเป็ นไปในทางที่ดีข้ น
ึ
เช่นกันมิใช่หรือ?

ออกจากห้องน�้ ำมายืนเท้าเอวดูกล่องขนาดเท่าฝ่ ามือ

พัสดุที่ถูกส่งแบบ

EMS

มันเป็ น

ป้ ายจ่าหน้ าชื่อที่อยู่ทงั ้ หมดเป็ นตัวพิมพ์จาก

มะแมก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็ นอันดับต่อไป

พอค�ำว่า “กรุณารอ...” หายไป หน้ าจอก็ปรากฏข้อความ “เชื่อม

สัญญาณติด”

แล้วอีกสองวินาทีถัดมาก็ปรากฏข้อความขึ้นเต็มจอแบบ

เดียวกับ SMS ทัว
่ ไป

ยินดีต้อนรับคุณมะแม โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสิทธิ์
เฉพาะของคุณเพียงคนเดียว กรุณาพกติดตัวไว้ตลอด
เวลา เพื่อประโยชน์ของคุณเอง
มะแมหรี่ตาเล็งแลวัตถุในมืออย่างจะหยัง่ เจตนาของผู้ให้ สัมผัส

พรินเตอร์ ไม่มีลายมืออยู่เลย

แต่ว่านี่คืออุปกรณ์ไฮเทคที่ท�ำได้มากกว่าพูดคุยธรรมดา

นัก ต่อแต่นี้จะมีสิ่งใดให้อยากรู้เท่า ‘จดหมายจากเทวดา’ ได้เล่า?

คงเหมือนเด็กโลภที่ถูกหลอกให้กินขนมใส่ยานอนหลับหรือกระทัง่ ผสม

ค่อยๆแกะห่อกระดาษแบบไม่อยากรู้อยากเห็นของข้างในเท่าใด

ปรากฏว่าเป็ นกล่องสองชัน
้

ยกแยกออกจากกันแล้วพบว่าเป็ น

โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง วางติดแท่นก�ำมะหยี่ สีเงินวาววาม วัสดุที่ใช้

ไม่รู้เท่านัน
้ ว่า

ท�ำอะไรได้พิสดารปานไหน จู่ๆจะให้ยอมพกติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง ก็
ยาพิษ มันจะง่ายไปหน่อยกระมัง

พินิจไปพินิจมาก็ต้องผงะ เมื่อเสียงกริง๊ ยาวแบบโทรศัพท์โบราณ

ท�ำตัวเครื่องเป็ นไทเทเนียม หน้ าจอแสดงผลขนาด ๒.๔ นิ้ว แต่ออกแบบ

รุ่นสงครามโลกดังขึ้นพร้อมระบบสัน
่ หน้ าจอปรากฏข้อความ “กรุณา

ปุ่มหนึ่งเอาไว้เปิ ดปิ ดการใช้งานที่สันด้านบนของเครื่อง ส่วนอีกปุ่มเป็ น

เอียงคอยกเครื่องแนบหู

ไว้พิกล

เพราะแกะจากแท่นมาพลิกดูทงั ้ เครื่องก็เห็นปุ่มกดแค่สองปุ่ม

สี่เหลี่ยมขนาดพอดีปลายนิ้ว ท�ำด้วยทองค�ำ วางไว้ใต้จอ นอกนัน
้ ไม่มี
อะไรให้กดอีก แม้หน้ าจอก็ไม่ใช่แบบสัมผัสสัง่ งานด้วย

จากวัสดุที่ใช้สร้างโทรศัพท์ ท�ำให้ค�ำๆหนึ่งผุดขึ้นทันทีในหัว คือ

‘ของขวัญล�้ำค่าน่าตื่นตาตื่นใจ’ แต่จากรายละเอียดความเป็ นอุปกรณ์ใช้
งาน แปลได้สถานเดียวคือเจ้าของโทรศัพท์ส่งมาให้รับสายโดยตรง อย่า
์ ม้แต่จะกดวาง!
ว่าแต่ให้กดโทร.ออก หล่อนไม่มีสิทธิแ

ยังคงรู้สึกเฉยๆ เนือยๆ พักนี้มีใครบางคนหรือหลายคนเห็นหล่อน

์ ิเศษแบบจ�ำกัดจ�ำเขี่ยตามแต่จะโปรด โดย
เป็ นอะไรก็ไม่ทราบ ให้สิทธิพ

รับสาย!”

มะแมลังเลแบบหวาดๆอยู่หลายกริง๊

“สวัสดีค่ะ”

ปลายเสียงของมะแมสัน
่ พลิว
้

จังหวะระทึกของหัวใจ

เป็ นเสียงผู้ชาย นุ่มนวล อบอุ่น ฟั งแล้วสบายใจทันที แต่มะแมก็

ยังไม่อยากรีบสบายใจเร็วนัก

“ต้องการอะไรจากมะแมคะ?”

“ต้องการให้เธอระวังตัวไว้บ้าง

ท�ำนายทายทักไปต่างๆนานาใช่ไหม?”

มาตรฐานการเปิ ดเครื่องมือถือทัว
่ ไป จอนัน
้ บอกหล่อนว่า “กรุณารอ...”

เป็ นล้นพ้น
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รอฟั งเสียงจากฝ่ ายเรียกด้วย

“สวัสดี”

หล่อนไม่มีทางเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้เลย

กดปุ่มที่สันโทรศัพท์ค้างไว้ ๓ วินาที หน้ าจอก็สว่างเรืองขึ้น ตาม

กว่าจะยอมกดปุ่มรับ

ช่วงนี้ได้รับจดหมายสนเท่ห์

หญิงสาวค่อยๆหมุนคอเบนหน้ าไปอีกทาง

นัยน์ตาส่องแววฉงน
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“ท�ำไมมะแมต้องระวัง?”

“ไม่คิดบ้างหรือว่าเขามาช่วยเธอท�ำไม?

ช่วยแบบไม่เปิ ดโอกาส

ให้ถาม ไม่เปิ ดโอกาสให้ติดต่อกลับ ท�ำตัวเป็ นเทวดา จะได้บีบให้เธอ
ยอมก้มหน้ าเชื่อฟั งทุกอย่าง”

นับถือ สิ่งที่ได้ยินตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะข�ำยาว ซึ่งก็น่าจะข�ำใน
ท่าทีปกป้ อง ‘เทวดา’ ของหล่อนนัน
่ เอง

ข�ำเสร็จเขาก็พูดตัดบทแบบเสียไม่ได้
“ตอนนี้ฉันยุ่ง

มีเวลาไม่มาก

แต่อยากบอกสัน
้ ๆว่าเธอต้อง

ได้แต่ฟังเสียงลึกลับ

ขอบคุณฉัน ไม่ใช่หมอนัน
่ ” แล้วก็ปรับวิธีพูดเสียใหม่ เหมือนเจ้านาย

“คิดดูนะ พอเธอปั กใจเชื่อว่าเขาพูดถูกหมด รู้ดีหมด เห็นอนาคต

เย็นนี้ ให้อะไรกับเขาไว้เป็ นที่พ่ งึ เป็ นเสบียงสุดท้ายได้ ก็รีบให้ไว้ซะ

มะแมอึ้งงงไปหมดจนพูดอะไรไม่ออก

ตะล่อมต่อ

หมด วันดีคืนดี มีจดหมายบงการให้ออกไปท�ำเรื่องผิดๆ เธอจะมีสิทธิร์ ู้

ที่เตือนลูกน้ องอย่างปรานี

“ลูกค้าคิวต่อไปของเธอก�ำลังจะตายภายใน

อย่ามัวแต่บอกวิธีเก็บหินเก็บกรวดกับคนที่ไม่รู้ตัวว่าก�ำลังจะต้อง

ไหม? มีโอกาสทัดทานไหม? ไม่เลย! เธอจะก้มหน้ าก้มตาท�ำตามค�ำสัง่

เดินทางไกล”

ภายหลัง”

ว่าเขาก�ำลังพูดอะไร

ฝั นไปหรือเปล่า?

เองไม่ได้ อย่าคุยกับมันบนห้อง ให้ลงมาคุยนอกบ้าน ไม่งน
ั ้ มันจะปล�้ำ

ท่าเดียว โดยคิดว่าเป็ นสิ่งถูกต้องที่สุดแล้ว ถ้าขัดขืนจะต้องเสียใจใน
หญิงสาวฝื ดคอจนแม้อยากกลืนน�้ ำลายก็กลืนไม่ลง นี่หล่อนก�ำลัง

“เธอไม่ได้ฝันไปหรอก!”

เขาพูดเหมือนตอบค�ำถามธรรมดา แต่เหมือนฟ้ าผ่าส�ำหรับมะแม

ตระหนักด้วยความตระหนกจนสันหลังเย็นยะเยือก เขารู้ความคิดที่อยู่
ในหัวของหล่อนสิน
้ ไส้จากการคุยโทรศัพท์!

“แล้วคุณเป็ นใครคะ ท�ำไมมะแมต้องเชื่อคุณ? มะแมควรคิดว่า

คุณเป็ น... พวกเดียวกัน หรือคนเดียวกันกับ... เจ้าของจดหมายที่ส่งมา
หามะแมด้วยซ�้ำ”

“ไม่ใช่หรอกน่า”

เขาหัวเราะเอื่อยเฉื่อย

“ถ้ารู้จักคนๆนัน
้ ดีพอ

เธอจะรู้ว่าไม่ใช่เทวดาอย่างที่คิด มันก็แค่หัวขโมย ชอบลอกการบ้านคน
อื่นเท่านัน
้ !”

จะให้พรัน
่ พรึงอภิญญาน่ าอัศจรรย์ของบุรุษลึกลับทางโทรศัพท์

เพียงใด อย่างไรมะแมก็ยังเคารพ ‘เทวดา’ ของหล่อนอยู่ และนัน
่ ก็มีผล
ให้รู้สึกไม่สบอารมณ์นัก ที่ ‘เขา’ หาว่า ‘ท่าน’ ของหล่อนเป็ นหัวขโมย

“ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ มะแมจะได้ทราบว่าท�ำไมใคร

ถึง ‘ควร’ ถูกลบหลู่”

จงใจท�ำเสียงแข็ง เพื่อให้ ‘เขา’ รู้ว่าไม่ควรล่วงเกินบุคคลที่หล่อน
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มะแมเงียบฟั ง เสียงแบบนายใหญ่นัน
้ บอกในตัวเองชัดแจ้ง เขารู้
“แล้วก็ลูกค้าคิวบ่ายสามโมงครึ่งน่ะ มันบ้า มันควบคุมอารมณ์ตัว

เธอ!”

จบค�ำแค่นัน
้ ก็มีเสียงตู๊ดสองหน

จอแสดงผลในมือถือ ก็พบข้อความ

มะแมเหยียดแขนจ้องดูหน้ า

ตัดสัญญาณแล้ว

หญิงสาวเดินมานอนกุมขมับ ใครไม่รู้ อยู่ๆมาเรียกตัวเองว่า ‘ฉัน’

และแทนตัวหล่อนว่า ‘เธอ’ แล้วก็สงั ่ ๆๆ คล้ายท�ำแบบนี้กับทุกคนบน
โลกมานานจนเคยนิสัย

หล่อนเดินมาตามเส้นทางชีวิตดีๆ จู่ๆล่วงเข้าเขตไหนก็ไม่รู้ รู้แต่

ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถ้ายังขืนเลือกที่จะ ‘รับข้อความ’
ทางจดหมายและโทรศัพท์ลึกลับทุกวันอย่างนี้

ได้เวลาบ่ายโมงตรง

หยิมส่งสัญญาณทางอินเตอร์คอมเป็ น

ความหมายว่าลูกค้าคิวบ่ายหนึ่งก�ำลังจะเข้าไป
สัญญาณตอบว่าพร้อม

ซึ่งมะแมก็กดปุ่มเป็ น

ชายคนหนึ่งเดินเก้ๆกังๆเข้ามา มะแมลุกขึ้นพนมมือไหว้
“คุณรัฐกรใช่ไหมคะ?”
“ครับ”
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หญิงสาวผายมือเชื้อเชิญเขานัง่ ฝั ่ งตรงข้ามโต๊ะ

รัฐกรเป็ นหนุ่ม

แว่นเหลี่ยม หน้ าเหลี่ยม ตัวเหลี่ยม มีพุงนิดหน่อย ท่าทางอารมณ์ดี ยิม
้
ง่ายตลอด แต่จากการฝึ กจ�ำแนกจิตคนมานาน มะแมบอกได้ว่าในความ
ยิม
้ ง่ายนี้ เหมือนพร้อมจะร้องไห้ออกมาเมื่อไรก็ได้ด้วยเช่นกัน

ท่าทีเลิ่กลัก
่ ฟ้องว่ารัฐกรตื่นเต้นกับการมานั ่งอยู่ตรงหน้ าหล่อน

พอสมควร บางทีมะแมก็เกิดอัตตาจากการเห็นตัวเองมีอิทธิพลกับจิตใจ
ของลูกค้า

หลายคนได้ยินค�ำร�่ำลือเกี่ยวกับหล่อนจนตัวสัน
่ เมื่อมานัง่

ตรงหน้ า พวกเขาและเธอตัง้ ความคาดหวังไว้สูง บางทีถึงขัน
้ เห็นหล่อน
เป็ นผู้วิเศษ หรือผู้ที่จะเสกชีวิตใหม่ให้

แต่เมื่อเจอ ‘ผู้วิเศษ’ ตัวจริง มะแมถึงกับจ๋อยลงสนิท เพราะเมื่อ

รัดเอาเปรียบ

เหมือนชีวิตเขามีปลิงดูดเลือดเกาะติดมาแต่ไหนแต่ไร

มะแมรู้สึกเหมือนเป็ นอะไรที่สกปรกและต�่ำ
ก่อน

จึงอยากออกหวยตรงนัน
้

“ชีวิตของคุณรัฐกรจะไปไม่ถึงไหนเสียที

หากินคนนัน
้ ไม่ได้”

ถ้าตัดใจจากผู้หญิง

มะแมเลือกใช้เสียงเป็ นงานเป็ นการราวกับการประชุมธุรกิจ

หล่อนถึงเวลาแจกแจงข้อผิดพลาด
ด่วน

ที่

และเร่งเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไข

“เอ๋อ?”

รัฐกรชะงัก หุบยิม
้ แบบไม่คาดฝั น เพราะถามอย่างตอบอย่างไม่

เปรียบเทียบแล้ว หล่อนก็แค่ผู้วิเศษกระจอกๆที่หาได้ไม่ยากนัก หาใช่ผู้

พอ มะแมยังปั กฉึกลงตรงขัว
้ หัวใจอีกด้วย!

แต่อย่างใดไม่

ข้อดีคือมีชีวิตที่น่าสบายใจ แต่ข้อเสียคือจะต้องช�้ำใจสลับกันไปไม่เลิก”

วิเศษระดับพลิกฟ้ าพลิกดิน สมควรได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
“ผมติดตามคุณมะแมมาตัง้ แต่ข่าวแผ่นดินไหว”

ฉาก “ตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลย”

รัฐกรเริ่มเปิ ด

ชายหนุ่มชมซื่อๆแบบไม่ได้ส่อไปในทางหลี แต่มะแมก็รีบตัดเข้า

ประเด็นทันที

“คุณรัฐกรสนใจคุยกับมะแมเรื่องไหนคะ?”

“อ้อ! เอ่อ... คุณมะแมครับ ผมก�ำลังลงทุนเปิ ดร้านของตัวเอง

อยู่ เอ่อ... บอกตรงๆนะครับว่าไม่ค่อยมัน
่ ใจนัก เอ่อ... แต่ผมก็ลาออก
จากงานแล้วล่ะ ผมจองคิวมาพบคุณมะแมตัง้ แต่สองเดือนก่อน ตอน

“คนใจดี

ยอมให้ใครต่อใครเอารัดเอาเปรียบอย่างคุณรัฐกรนัน
้

ชายหนุ่มกระเดือกน�้ ำลายแทบไม่ลง

จ้องหญิงสาวตรงหน้ า

ราวกับฟั งแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็ นมะเร็ง

มะแมไม่เว้นวรรค ร่ายต่อเนื่องเมื่อไม่เห็นเขาโต้แย้ง
“คนบางคนน่าสงสาร

แต่เมื่อช่วยแล้วก็ควรจะเลิกสงสาร

ไม่

อย่างนัน
้ เขาอาจเปลี่ยนไปเป็ นอีกคนที่ไม่น่าสงสาร และถึงเวลานัน
้ คุณ
กลับจะต้องเป็ นฝ่ ายสงสารตัวเอง”

รัฐกรซึมลง สายตาหลบต�่ำลงมองพื้นโต๊ะ ไม่ปฏิเสธสักค�ำ
“ความรู้ความสามารถของคุณรัฐกรนัน
้ ดี

คนรู้จักฝี มือเยอะ

ที่

นัน
้ ยังไม่ได้ลาออก อ้อ! ร้านผมก็ใช้ได้นะ อยากรู้ว่าจะรวยไหม? เสียวๆ

ส�ำคัญคือพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อมัน
่ ว่าคุณรัฐกรบริการเต็มที่ เสมอ

สัมผัสแรกที่รับรู้ คือรัฐกรเป็ นผู้ชายซื่อๆ มองโลกในแง่ดี ไม่ค่อย

กรก็มาก คนพวกนัน
้ ไม่สนใจความดี แล้วเขาก็ไม่ละอายถ้าจะต้องโกง

เหมือนกัน”

โลภ ไม่ค่อยฉลาดค้าขาย แล้วก็ไม่ค่อยจะทันคน คุณสมบัติเช่นนัน
้ เมื่อ
กระทบใจมะแม

ก็แปรเป็ นภาพนิมิตตามทิศทางค�ำถามของเขาทันที

ก�ำไรพอใช้ แต่จะโดนโกง แล้วญาติสนิทมิตรสหายก็มาตอมขอแบ่งกิน
ค�ำว่า ‘รวย’ ในความหมายเหลือกินเหลือใช้สบายไปทัง้ ชาตินัน
้ คงยาก

แต่หล่อนสนใจนิ มิตที่ผุดแทรกขึ้นมาระหว่างเห็นรัฐกรโดนเอา
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ต้นเสมอปลายทัง้ ก่อนขายและหลังขาย

แต่พวกที่รู้จุดอ่อนของคุณรัฐ

คนดี หรือกระทัง่ ลากคนดีมาเป็ นแพะบูชายัญ ค�ำแนะน� ำแรกจากมะแม
คือ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน!”

“ถึงแม้จะเป็ นคนที่เรารักใช่ไหม?”

“ชีวิตของหลายคนไม่ได้อับปางเพราะคนที่ประกาศว่าเป็ นศัตรู

แต่ด้วยน�้ ำมือคนที่เคยย�้ำแล้วย�้ำอีกว่ารักเรา จะยืนอยู่ข้างเราตลอดไป”
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โดยไม่คาดฝั น

มะแมอึ้งไป

รัฐกรคว�่ำหน้ าลงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่อาย

จิตของหล่อนเลือกถ้อยค�ำโดยบางทีไม่ทราบรายละเอียด

ข้อเท็จจริงใดๆด้วยซ�้ำ เดาว่าค�ำสุดท้ายคงกระทบใจเขาอย่างรุนแรง

มองอย่างสงสาร รู้สึกว่าเขาคือผู้ชายดีๆคนหนึ่ง แต่โลกนี้ก็ช่าง

เต็มไปด้วยผู้หญิงเลวๆที่พร้อมจะเห็นความดีเป็ นเรื่องของควายตัวผู้...
มะแมผลักกล่องทิชชูไปให้

เนื่องจากต้องใช้บ่อย

หล่อนเตรียมเผื่อไว้หลายกล่อง

ไม่นึกว่าจะเข้าแจ็คพอตตัง้ แต่ดอกแรก

แต่นัน
่

ท�ำให้ง่ายขึ้น เพราะอาศัยความสะเทือนจากกายและจิตของรัฐกรขณะ
นัน
้ นิมิตสว่างพราวก็ตามมาเป็ นพรวน
“ตัดใจปล่อยเธอคนนัน
้ ไปเถอะ

เธอไม่ได้น่าสงสารอย่างที่ท�ำท่า

ท�ำทางปวกเปี ยกให้คุณดู พอลับหลังก็แปลงร่างเป็ นนางแมวที่กระโจน

พล่านไปหาคนโน้ นคนนี้ ขนาดคุณเคยจับพิรุธได้จากร่องรอยบางอย่าง

ยังท�ำเป็ นหรี่ตาข้างหนึ่ง
ใช่ไหม?”

หรือไม่ก็แกล้งปิ ดมันทัง้ สองข้างเสียอย่างนัน
้

เชื่อสัมผัสของตนเองว่า

นี่เป็ นน็อตตัวแรกที่ควรคลายเกลียว

ออกจากใจเขา และเมื่อพูดเสร็จ นิมิตใหม่ก็ผุดขึ้นรองรับ

“จิตใจคุณห่วงแต่เธอ จนต้องทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้อง ไม่เข้าใจ

กัน มองหน้ ากับบางคนไม่ติด ยากจะอภัยในระหว่างครอบครัวก็เพราะ

เธอ แถมคุณอุตส่าห์ยอมเหนื่อย ยอมเสี่ยงหมดตัว ลงทุนท�ำธุรกิจเอง

แมวป่ า เต็มไปด้วยคมเขีย
้ ว แล้วก็แอบฝั งเขีย
้ วไว้ตอนคุณเผลอหลับ
หลายแผลแล้ว
ไหน”

ตื่นขึ้นมาก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเสียด้วยว่าแผลมาจาก

หญิงสาวหยุดดูท่าที เตรียมไว้ล่วงหน้ าว่าถ้าเขาสบตาแสดงความ

โกรธ หล่อนจะต้องพูดเช่นใด แต่รัฐกรก็ยังคงก้มหน้ าก้มตา อาการ
สะอื้นขาดหายไป กลายเป็ นก้มหน้ านิ่งรับฟั งฝ่ ายเดียว

“คุณไม่จ�ำเป็ นต้องทิง้ เธอ มะแมก็ไม่ใช่คนใจร้าย แต่อยากบอก

ว่าเพื่อที่จะไม่ใจร้ายกับผู้หญิงคนเดียว

คุณก็อย่าเผลอใจร้ายกับพ่อแม่

พี่น้องอีกเลย หันกลับไปพูดคุยกับพวกเขาบ้างเถอะ จะโดนเหน็บ โดน
ตอกหน้ าอย่างไร
คนในบ้าน

คนนอกบ้าน!”

ก็ขอให้ถือว่านัน
่ คือความน้ อยใจที่อัดอัน
้ มานานของ

ไม่ใช่การกระโดดขึ้นขี่คอเพราะเห็นโอกาสสบช่องอย่าง

มะแมพูดนิ่ม แต่เลือกค�ำบาดโสต เพื่อลองชกจังๆว่าเขาพร้อมจะ

รับฟั งประโยคแรงกว่านัน
้ ได้ไหม

เมื่อเห็นปฏิกิริยาทางใจของรัฐกรยัง

เป็ นซึมเฉื่อยอยู่เหมือนเดิม ก็รุกฆาตทันที

“เป็ นโรคหัวใจใช่ไหม? คุณจะอยู่ได้อีกไม่นานนะ”

รัฐกรสะดุ้งเฮือก ลืมตาโพลง เงยหน้ าขึ้นจ้องมะแมและร้อง
“ฮ้า?”

“อายุคุณยังน้ อย

แต่เมื่อกีม
๊ ะแมสัมผัสสภาพร่างกายของคุณไป

ก็เพราะทนเธอตื๊อขอบ้าน ขอรถ ขอไปเที่ยวแพงๆไม่ได้ ขืนเป็ นลูกจ้าง

ด้วย รู้สึกถึงความอ่อนแอและเปราะบางกลางอก เลยเดาว่าคุณเป็ นพวก

เกือบชักหน้ าไม่ถึงหลังอยู่แล้ว”

นัน
้ แม้เคยผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ปกติสมบูรณ์”

แบบเดิมก็คงสนองความอยากของเธอไม่ไหว
“ผมทิง้ เธอไม่ได้...”
สุ้มเสียงอ่อนแอนัน
้

ทุกวันนี้ก็ใช้จ่ายแบบ

ท�ำให้มะแมชะงักชัว
่ ครู่

ทาสรักตรงหน้ าดู

ซมซานเหมือนอยากได้ค�ำปลอบประโลมดีๆ แต่หล่อนก�ำลังเครื่องร้อน
แล้วก็เห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้ จึงเดินหน้ าตอกหัวหมุดย�้ำลงไปอีก
“มะแมรู้
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น่าจะประมาณลิน
้ หัวใจรัว
่ หรืออะไรเทือก

ชายหนุ่มหน้ าซีด เขาแค่ไม่เคยได้ยินหมอคนไหนบอกว่าก�ำลังจะ

ไปเร็วๆนี้ มีแต่บอกว่ารักษาตัวดีๆ อนามัยมากๆ ก็อยู่ไปเรื่อยๆทัง้ นัน
้
“แล้วผมจะไปเมื่อไหร่?”

มะแมกะพริบตาถี่ๆ ปกติเมื่อเกิดค�ำถามกระทบหู ถ้าหล่อนจะรู้ก็

เห็นเธอเป็ นลูกแมวหลงทางที่พร้อม

รู้เดี๋ยวนัน
้ อาจมาในรูปของน�้ ำหนักความรู้สึกใช่ ไม่ใช่ ดี ไม่ดี หรือเป็ น

แต่ความจริงคือคุณไม่เคยรู้เลยว่าลูกแมวตัวนัน
้ มัน

ทว่าวินาทีนัน
้ ทุกอย่างเงียบเชียบ ไม่สัมผัส ไม่เห็นนิมิต ไม่มี

คุณสงสารเธอ

จะอดตายอยู่ข้างถนน
ประคบประหงม

หัวใจผิดปกติมาตัง้ แต่เด็กๆ

คุณเห็นเป็ นภาระของตัวเองที่ต้องเก็บมา

นิมิตภาพแสดงแจ่มแจ้งไปเลย
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เครื่องหมายใดๆเกิดขึ้นทางจิตแม้แต่น้อย เล็งดูหัวใจของเขาอย่างไร ก็

ยาวนานลงได้

ทราบว่าตนขาดความสามารถในการเห็นนิมิตมรณะของผู้คน และเมื่อ

รัฐกร เกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขาย ซึ่งเป็ นอันครบถ้วนตามหน้ าที่ ก่อน

ไม่ปรากฏนิมิตหยุดท�ำงานด้วยอาการรวนแบบใดในเร็วๆนี้เลย จึงเพิ่ง
ไม่เห็น หล่อนก็ตอบได้เต็มปากเต็มค�ำว่า

“ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่คุณรัฐกรย่อมทราบอยู่ด้วยตนเองว่าชีวิต

ของคุณไม่ควรตัง้ อยู่บนความประมาท โจทย์ส�ำคัญของชีวิตจึงควรเป็ น

‘เอายังไงดี?’ ไม่ใช่ ‘เมื่อไหร่แน่หนอ?’ ถ้าตัง้ โจทย์ถูก คุณจะได้สบายใจ
ไม่ว่าจะเหลืออีกกี่ปี กี่เดือน หรือ... อีกกี่ชว
ั ่ โมง”
“สิ่งที่ผมควรท�ำก่อนตายมีอะไรบ้าง?”

“เห็นใจคนที่ควรเห็นใจ ขอโทษคนที่ควรขอโทษ คืนดีกับคนที่

ควรคืนดี อย่าช่วยคนทัง้ น�้ ำตา อย่ายกทัง้ ชีวิตให้กับเขา อย่ากระโดดลง

ไปเป็ นห่วงยางให้ใครทัง้ ที่ตัวเองยังว่ายน�้ ำไม่แข็งพอ สรุปคือ... หัดยืน

ช่วยอยู่บนฝั ่ งให้เป็ น ถ้าช่วยคนที่ตกทุกข์ แล้วคุณมีความสุขไม่ได้ ก็ให้

ช่วยเหลือตัวเองจนกว่าจะเป็ นสุขก่อน ไม่อย่างนัน
้ ก็แปลว่าคุณยังไม่ได้
ช่วยใครจริงเลย!”

“ผมเข้าใจแล้วครับ มีอะไรแนะเพิ่มเติมไหม?”
ใจลอยหายไปเฉยๆ

กลายเป็ นศพในท่านอน
หรือ?

ถ้าไม่รู้ก็แล้วไป

แล้วเหมือนหมดแรง

นี่หล่อนก�ำลังมองร่างมนุษย์ในท่านัง่

ที่ก�ำลังจะ

ไม่ต่างอะไรกับขอนไม้ภายในเย็นนี้กระนัน
้

แต่พอรู้ข้ น
ึ มา

ภาพเคลื่อนไหวตรงหน้ าก็ดู

แปลกๆ เหมือนฉากหลอกตา เป็ นมายาชัว
่ คราวอย่างไรชอบกล

“ช่วงหลังๆนี้ คุณรัฐกรอาจแวบถามตัวเองบ่อยๆว่า เพื่อแลกกับ

การได้ผู้หญิงคนนัน
้ ไว้ คุณต้องเสียอะไรไปบ้าง ในแง่ของการสูญเสีย
มะแมอยากให้คิดว่า เกิดมาพวกเราไม่เคยมีอะไรจริงอยู่แล้ว ที่เคย
เสียมาทัง้ หมดมีสองอย่าง คือ ‘เสียดาย’ กับ ‘เสียใจ’ เท่านั น
้ เอง”
รัฐกรนิ่งในแบบสงบและเข้าใจ

หลายค�ำพูดของผู้หญิงตรงหน้ า

ช่วยให้เขาคลายใจ และระงับเสียงทะเลาะกับตัวเองที่มีมาอย่างยืดเยื้อ
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ทิง้ ท้ายเมื่อใกล้บ่ายครึ่ง

“มะแมฝากไว้ข้อหนึ่งเป็ นกรณีพิเศษได้ไหมคะ?”
“ครับ! ผมจะตัง้ ใจฟั ง ว่ามาเลย”

“ออกก�ำลังบ้าง พักผ่อนบ้าง เที่ยวเล่นบ้าง หัวเราะบ้าง ใส่ใจพ่อ

แม่พี่น้องบ้าง อย่าแลกเอาเงินไร้หัวใจมา ด้วยการทิ ้งเวลาที่จะมี
ชีวิตไปจนหมด”

รัฐกรหัวเราะเนือยๆอย่างเข้าใจ
“ขอบคุณครับ

เริ่มแย่โดยไม่รู้ตัว
เฉยๆเหมือนกัน”

ช่วงหลังๆผมอาจวุ่นกับร้านเปิ ดใหม่จนสุขภาพ

ผมเองก็ไม่อยากแลกเอาสิ่งที่ไม่มีหัวใจมาเก็บไว้

มะแมแทบต้องกัดลิ้นห้ามใจไม่ให้เผยความลับที่อ่อนไหวออกไป

ทัง้ หมด ได้แต่ปิดฉากสนทนาด้วยประโยคคล้ายร�ำพึงลอยๆ

“มะแมไปโรงพยาบาล เคยเห็นคนกําลังจะตายมาหลายคน พวก

รัฐกรพยักหน้ ารับ

มะแมพินิจชายหนุ่มฝั ่ งตรงข้ามครู่หนึ่ง

ที่ ป รึ ก ษาพลั ง จิ ต ให้ เ วลาที่ เ หลื อ ไปกั บ การตอบค� ำ ถามแรกของ

เขารู้สึกชัดว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลย
มาบ้าง”

นอกจากความทรงจําว่าทําอะไร

“นัน
่ สินะครับ เขาถึงว่าคนเรายิ่งใกล้ตาย ก็ยิ่งเข้าใจชีวิตดีข้ น
ึ ...

งัน
้ ผมไปก่อนนะครับ หมดเวลาแล้ว”

หญิงสาวใจหาย ค�ำสุดท้ายของรัฐกรยิ่งย�้ำให้สัมผัสว่าหล่อนจะไม่

ได้เห็นเขาทัง้ ยังมีลมหายใจอีก
“นี่ครับ”

เขายื่นเงินค่าปรึกษาให้ มะแมสัน
่ ศีรษะ
“ไม่ต้องให้หรอกค่ะ”

ถ้าเขาจะตายจริง หล่อนก็ไม่อยากได้เงินของเขาเลย เงินของคน

ก่อนตายน่าจะเอาไปท�ำบุญเป็ นที่พ่ งึ ให้ตนเองมากกว่า
“ท�ำไมล่ะครับ?”

“คุณรัฐกรประทับใจค�ำปรึกษาของมะแมไหมคะ?”

dungtrin.com 143

รัฐกรขมวดคิว
้ ย่น

“แน่นอนสิครับ ผมได้อะไรเกินกว่าที่ต้องการไปมาก ไม่ทราบจะ

บอกเป็ นความรู้สึกขอบคุณอย่างไรถูกด้วยซ�้ำ”

“ถ้ า มะแมจะขอความช่ ว ยเหลื อ จากคุ ณ รั ฐ กรสั ก ครั ้ง เป็ นค่ า

ตอบแทน จะรังเกียจไหม?”

“ด้วยความยินดี ว่ามาเลย”

“มะแมไม่ได้ท�ำบุญบ่อยเหมือนเมื่อก่อน

เพราะคิวลูกค้าแน่น

มาก อยากไหว้วานให้คุณรัฐกรน� ำเงินค่าปรึกษานี้ ไปท�ำบุญที่ไหนก็ได้
เป็ นปล่อยปลา เลีย
้ งเด็กหรือคนชราตามสถานสงเคราะห์ หรือจะเป็ น

ท�ำสังฆทานอย่างไร ตามแต่ใจของคุณรัฐกร ขออย่างนี้รบกวนเกินไป
ไหม?”

สายตาของรั ฐ กรเปลี่ ย นจากหมอกมั ว แห่ ง ความสงสั ย เป็ น

โทรศัพท์ลึกลับไปโดยปริยาย ทัง้ คู่มาเหมือนกัน คือปิ ดบังตัวตนผู้ส่ง

ข้อมูล ให้แต่ข้อมูลโดยไม่เปิ ดโอกาสให้ซักถามรายละเอียดใดๆ แถม
สื่อสารด้วยมาดของคนที่รู้ดีกว่าหล่อนไปทุกเรื่อง ฉะนัน
้ ผลลัพธ์ของค�ำ
ท�ำนายอนาคตระยะใกล้ ก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไร

และเพราะเห็นแนวโน้ มเช่นนัน
้ มะแมจึงตื่นตัวกว่าปกติเมื่อใกล้

ถึงคิวบ่ายสามโมงครึ่ง หล่อนตัดสินใจเดินเปิ ดประตูออกจากห้อง ก้าว

จากชัน
้ สองลงมาชัน
้ หนึ่ง เข้าสู่ห้องรับแขกซึ่งจัดไว้ต้อนรับลูกค้าที่มารอ
คิวโดยเฉพาะ

เมื่อเห็นห้องรับแขกว่างเปล่า ก็หันไปถามหยิมซึ่งนัง่ คีย์ข้อมูลรับ

นัดง่วนอยู่กับโต๊ะท�ำงาน

“คิวบ่ายสามครึ่งยังไม่มาเหรอ?”

“ยังค่ะ” เด็กสาวผมสัน
้ หันมาตอบ “อาจจะเพิ่งออกจากบ้าน ให้

ประกายเข้มจัด ไม่ต้องมีสัมผัสพิเศษก็รู้ว่าเขาตัง้ ใจจริงแน่

โทร.ตามไหมคะ?”

จะเพิ่มเป็ นสามเท่าของค่าปรึกษาด้วย!”

ลึกลับ “เดี๋ยวพี่จะไปนัง่ รอข้างนอก และคุยกับเขาที่ม้าหินหน้ าบ้านเลย

“ครับ! ออกจากที่นี่ ผมจะตรงดิ่งไปท�ำบุญเท่าที่นึกออกทันที และ
มะแมรู้สึกโล่งไปถึงไหนต่อไหน ปรีดาปราโมทย์กว่าได้ค่าปรึกษา

ร้อยครัง้ รวมกันเสียอีก กระทัง่ มีแก่ใจพนมมืออ่อนช้อย
“ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ”

รัฐกรเดินออกไป คิวบ่ายครึ่งก็สวนเข้ามาทันที เป็ นคิวง่าย ไม่มี

อะไรซับซ้อนหรือน่าหนักอก ตามด้วยคิวบ่ายสองและบ่ายสองครึ่ง เป็ น
เรื่องผัวๆเมียๆทัง้ สองคิว

บ่ายสามตรงเป็ นช่วงว่าง ไม่มีนัดใดๆ หาใช่การเบีย
้ วหรือเกิดเหตุ

ติดขัดของลูกค้า นานทีปีหนจะมีอย่างนี้สักครัง้ มะแมถือเป็ นช่วงผ่อน
คลายไม่ต่างจากวันหยุดทีเดียว
นอนเอกเขนกฟั งเพลง

อดเก็บเรื่องของรัฐกรมาครุ่นคิดไม่ได้

“ไม่ต้อง” แล้วก็ตกลงเลือกสถานที่ตามการแนะน� ำของโทรศัพท์

ก็แล้วกัน พอเขามาหยิมก็ช่วยเอาน�้ ำออกไปต้อนรับที่นัน
่ เถอะนะ”

โฮมออฟฟิ ศของหล่อนเป็ นแบบมีพ้ ืนที่ให้เข้ามาจอดรถคันหนึ่ ง

กับเหลือเศษให้ตงั ้ โต๊ะหินเล็กๆกับพุ่มไม้โตๆได้หนึ่งกระถาง
ความร่มรื่นอยู่บ้าง

พอจะมี

“เอ๋! ข้างบนมีอะไรผิดปกติหรือคะ?”

“ข้างบนไม่ผิดปกติ แต่คนที่ก�ำลังมาอาจจะผิดปกติ”
“หู! เดี๋ยวนี้พี่มะแมสัมผัสได้ก่อนเห็นตัวหรือ?”

“ยังไม่เก่งขนาดนัน
้ ” มะแมตอบยิม
้ ๆ “แบบว่ามีพรายกระซิบน่ะ

ขอพิสูจน์ดูหน่อยว่าเชื่อได้แค่ไหน”

หยิมหัวเราะแล้วยิม
้ ให้แบบขุนพลอยพยักที่ฟังไม่รู้เรื่อง

นายว่า

หล่อนทราบจากสัมผัสว่าหัวใจของเขาไม่ดี มีสิทธิร์ วน แต่ส่งความรู้สึก

อย่างไรก็ต้องว่าตามนายท่าเดียว

ตรงไหน

เลื่อนเปิ ดอ้าไว้ครึ่งหนึ่ง ผู้ลงมาคือชายร่างใหญ่ ข้อล�ำล�่ำสันบึกบึน เขา

ซ�้ำเข้าไปกี่รอบก็ไม่เห็นว่ามันจะหยุดท�ำงานภายในเย็นย�่ำหรือค�่ำคืนนี้ที่
แต่ความแม่นย�ำของจดหมายลึกลับ
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ก็กลายเป็ นเครดิตให้

๑๕:๒๒ รถโตโยต้าอัลติสคันหนึ่งเคลื่อนมาจอดเทียบประตูรว
ั ้ ซึ่ง

ยังไม่เห็นมะแมซึ่งนัง่ รออยู่ที่โต๊ะหิน

มะแมจึงเป็ นฝ่ ายจับจ้องพินิจได้
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เต็มตาชัว
่ ครู่สน
ั้ ๆ

อันเนื่องจากได้

‘ทิศทางในการส่องส�ำรวจ’

ไว้ก่อนจากพราย

กระซิบทางโทรศัพท์ ทันทีที่สัมผัสความเป็ นเขา มะแมก็เชื่ออย่างหมด

ข้อกังขา ผู้ชายคนนัน
้ มีจิตพลุ่งพล่านกระสับกระส่าย กระสันอยากแบบ
พวกมีความอดกลัน
้ ทางเพศต�่ำ รสนิยมป่ าเถื่อน

สาวพลังจิตอ่านทะลุ เห็นไปถึงว่านัน
่ เป็ นการสัง่ สมแรงดันมาจาก

ความหมกมุ่นจ้องรูปและดูคลิปวิปริตลามกจนจิตผิดปกติ

จริงๆแล้วสื่อลามกเป็ นดาบสองคม

คมด้านดีคือมีส่วนปลดปล่อยความ

คิดระย�ำต�ำบอนออกไปได้มาก ถ้าดูและระบายออกแบบไม่ติดภาพเสียง
ออกมาปนเปื้ อนกับโลกความจริง ก็จะรู้สึกพอแล้วกับอารมณ์ดิบในที่ลับ
แต่คมด้านร้ายนัน
้ น่ากลัว

์ ระตุ้นสัญชาตญาณ
เพราะมันมีสิทธิก

ดิบให้อยากท�ำในสิ่งที่ไม่เคยเป็ นความคิดในหัวมาก่อน

เพียงได้เห็น

ภาพชีน
้ � ำแรงๆหลายครัง้ เข้า ก็เหมือนถูกผีสิงให้อยากท�ำตามเกินห้ามใจ
พวกเสพติดหนังประเภทนี้ อาจจะหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพัน ที่ดู

ประเมินจากสัมผัส จิตของเขาเสียหายยับเยิน ซ่อมยาก ล�ำบาก

บ่อยและคิดอยากเอาจริง พอรวบรวมความกล้าทุกวัน เป็ นอาทิตย์ เป็ น

ฉากๆ เขาพยายามไประบายความเก็บกดอัดอัน
้ กับหญิงบริการ แต่มัน

วัตถุไร้ชีวิต เห็นเสียงร้องและอาการดิน
้ หนีเป็ นรางวัลที่น่าพิสมัยส�ำหรับ

แน่ถ้าจะหว่านล้อมหรือคุยเหตุคุยผลกันดีๆ

นิมิตปรากฏออกมาเป็ น

ไม่ได้ผล เพราะจินตนาการอันสุดเดชมันเลยไกลเกินกว่านัน
้ เยอะ
เขาไม่รู้สึกรู้สากับบทอัศจรรย์ธรรมดา

จะเกิดอารมณ์ต้องได้

รังแก จะให้สนุกต้องใช้ก�ำลัง จะเมามันต้องเห็นการหลบหนีเอาตัวรอด

เดือน เป็ นปี ถึงวันหนึ่ง พวกเขาจะเห็นผู้หญิงในโลกความจริงเหมือน
คนใจถึง เหมือนมีหมวกกามแห่งเดรัจฉานครอบหัว ไม่ให้เห็นผู้หญิง
เป็ นมนุษย์ และกระทัง่ ลืมด้วยซ�้ำว่าตัวเองเป็ นมนุษย์!
กับลูกค้าคนนี้

หล่อนสัมผัสว่าเขาเพิ่งผ่านฝั นร้ายบางอย่างมา

หรือดิน
้ รนปฏิเสธ แล้วเป้ าหมายก็ไม่ควรเป็ นสาวสาธารณะ เขาชอบการ

เศษของฝั นร้ายเหมือนฟ้ าแลบแปลบปลาบเป็ นระยะในหัว อีกทัง้ กลาง

จะกระตุ้นอารมณ์เพศให้คุโชนขึ้นเป็ นไฟลุก!

ว่าเขาคนนี้คงมาหาหล่อนด้วยความตัง้ ใจดี

พูดจารุกรานให้ผู้หญิงดีๆกลัว ชอบการข่มขู่ให้สาวสวยๆหวีด ท�ำได้ถึง
ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ

คนพวกนี้ก็ลงเอยเป็ นอาชญากรทาง

เพศ เป็ นเหตุแห่งมหาโศกนาฏกรรมของสังคม และอาจเป็ นฆาตกรต่อ
เนื่องที่ท�ำความปวดเศียรเวียนเกล้าให้ต�ำรวจทัว
่ โลกมาทุกยุคทุกสมัย
โดยส่วนลึก

ธรรมชาติแบบเพศชายจะเห็นการบังคับขืนใจเป็ น

ความบันเทิงที่เร้าใจ เพียงแต่มนุษยธรรมจะครอบง�ำสัญชาตญาณดิบๆ
ชนิดนัน
้ ไว้ ไม่ลงมือกระท�ำกับผู้หญิงแปลกหน้ า เพราะมันคือการท�ำร้าย

อกก็มีความอัดอัน
้ ทรมานแบบคนพยายามห้ามใจตนเอง

อยากปรึกษาหาทางออก

ไม่ใช่แลกหัวใจกับปี ศาจส�ำเร็จไปแล้ว

สัมผัสรู้สึกว่าเขาเคยพบจิตแพทย์มาก่อน

ปรึกษาปั ญหานกเขาไม่ขัน

แสดงให้เห็น

ประมาณไปพบเพื่อ

แต่จิตแพทย์ก็ไม่ทราบจะให้ค�ำแนะน� ำ

อย่างไร ในเมื่อเขาเผยไม่หมด ไม่ยอมเล่าว่าเขาเสพติดอะไร นกเขาจะ
ขันต่อเมื่ออยู่ภายใต้สภาวการณ์แบบไหน

ข้อจ�ำกัดของการบ�ำบัดจิตอยู่ที่ตรงนี้

หากจิตแพทย์หลอกล่อให้

ร่างกาย คือการปล้นชิง และคือการลงไปเทียบชัน
้ กับสัตว์

คนไข้พูดแบบถึงกึ๋นไม่ได้ คนไข้รู้สึกอายเสียก่อน หรือกลัวถูกตราหน้ า

ภรรยาหรือหญิงบริการที่มีความสุขกับการเป็ นฝ่ ายถูกกระท�ำ โลกเลย

ซอกหลืบให้กบดานเป็ นพันๆช่อง ถ้าตัง้ ใจซ่อนจริงๆก็ไม่มีทางที่ใครจะ

ชายผู้ ส� ำ ราญกั บ เซ็ ก ส์ ป่ าเถื่ อ นหลายคนสามารถปลดปล่ อ ยกั บ

ไม่ปรากฏข่าวเลวร้ายออกมามากเกินจะทนรับ
ใต้ดินในปั จจุบัน

แต่ความบันเทิงชัน
้

มีอิทธิพลโน้ มน้ าวให้กล้าท�ำเรื่องล�้ำเส้นศีลธรรมมาก

ขึ้น คนเถื่อนทัง้ หลายจึงปรากฏตัวเป็ นข่าวมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว
ตอนเรียนมหาวิทยาลัย
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มะแมเคยท�ำวิจัยทางจิตวิทยา

พบว่า

ว่าเป็ นคนบาปคนเลว ปมปั ญหาก็ถูกฝั งค้าง เหมือนการเล่นซ่อนหาที่มี
ค้นได้พบ

มะแมเผยอปากเล็กน้ อยก่อนหุบลงสนิท

นุ่มได้รูปสวยในกรอบหน้ ารูปไข่ของตน

รู้สึกถึงริมฝี ปากอ่อน

ชัดยิ่งกว่าชัดว่าเรือนกายของ

หล่อนเป็ นเป้ าล่ออย่างจัง เพราะตรงสเปกของเขาทุกอย่าง ทัง้ สะสวย
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ยวนตายวนใจ ทัง้ ดูดีมีค่า จึงไม่น่าสงสัย หลังจากคุยกันสองต่อสองใน

ถูกน็อกไม่ยาก

ยักษ์มารเข้าสิง กดส�ำนึกผิดชอบชัว
่ ดีไว้อย่างสิน
้ เชิง

หน้ า ลัน
่ หมัดตรงเข้าลิน
้ ปี่ ทันที ไม่มีการแย็บ ไม่มีการเตะชิมลางใดๆ

เรื่องปมปั ญหาทางเพศ เขาต้องหน้ ามืด หมดความยับยัง้ ชัง่ ใจ เหมือน

นึกขอบคุณ ‘เทวดาทางโทรศัพท์’ ที่เตือนกันไว้ก่อน หล่อนโดน

ท�ำร้ายแน่ๆ และจะไม่มีทางสู้ด้วย นายคนนี้เป็ นพวกนักกล้าม และถ้า

พอหยิมเดินจากไป และเมื่อพลุอ้าปากจะยิงค�ำถาม มะแมก็ชิงตัด

ทัง้ สิน
้

“ถ้ายังขืนห้ามใจไม่ได้

หนังโป๊ วิตถารพวกนัน
้ จะท�ำให้คุณต้อง

ดูไม่ผิดคงเก่งหมัดมวย ว่องไวปราดเปรียว ขนาดผู้ชายตัวโตๆด้วยกัน

กลายเป็ นฆาตกรข่มขืนเร็วๆนี้ ค�ำแนะน� ำที่ดีที่สุดคือกลับไปเผาพวกมัน

เล่า มันจะไปเหลือหรือ ในเวลาที่มโนธรรมของเขาฉีกขาด?

มาระบายความเก็บกดก็เกินพอแล้ว!”

อาจจะโดนชกคว�่ำโดยปิ ดป้ องไม่ทัน แล้วหล่อนที่แบบบางเหมือนลูกไก่
เมื่อขอบคุณท่านหนึ่ง

ก็อดนึกตัดพ้ออีกท่านหนึ่งไม่ได้

เหตุใด

‘เทวดาทางจดหมาย’ จึงไม่เตือนภัยร้ายแรงขนาดนี้เลย เอาแต่เตือนให้
‘ระวังเสียงทางโทรศัพท์’ ซึ่งมีบุญคุณต่อหล่อนทันทีทันใดอย่างนี้
“เชิญค่ะ คุณพลุใช่ไหมคะ?”

นายกามวิปริตหันขวับ เขายิม
้ กว้างขวางเมื่อเห็นหล่อน มะแม

เกือบยกมือไหว้ไม่ลง แต่ก็ถือเป็ นธรรมเนียมที่ดีของคนอายุน้อยกว่า
“ครับ! นัน
่ คุณมะแมเหรอ?”
พลุรับไหว้

น�้ ำเสียงของเขาบอกความเป็ นคนร่าเริง

เดียวกันหางเสียงก็กระแทกห้วนอยู่ในที

แต่ขณะ

แสดงถึงความเป็ นคนมุทะลุ

ใจร้อน เป็ นได้ทงั ้ คนดีและคนเลวตามแต่ลมเพลมพัด

เมื่อสภาพจิตใจยังปกติและอยู่นอกตัวอาคารเช่นนี้ เขาไม่มีอะไร

น่ากลัวเลย ขณะนัน
้ หยิมน� ำน�้ ำออกมาต้อนรับ และมะแมก็ผายมือเชื้อ
เชิญ

“นัง่ กันที่นี่นะคะ”

อันเนื่องจากไม่เคยมา และไม่ทราบวิธีต้อนรับแขกของมะแมมา

ก่อน พลุจึงเข้ามานัง่ ที่โต๊ะหินโดยดี และนึกว่าด้านในคงแอร์เสีย ไฟฟ้ า
ขัดข้อง หรือติดขัดปั ญหาเฉพาะหน้ าอะไร

เมื่อมะแมตรวจซ�้ำจนแน่ ใจว่าอาการหื่นของเขาจะไม่ก�ำเริบใน

สภาพแวดล้อมแบบนี้แน่แล้ว ก็สบายใจ สามารถท�ำงานได้เต็มศักยภาพ
โดยไม่ต้องระแวงระวัง หล่อนประมวลวิธี ‘จัดการ’ กับเขาในพริบตา
และพบว่าถ้าจู่โจมทีเผลอให้ตรงจุด
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โดยไม่ปล่อยให้ตงั ้ ตัว

เขาน่าจะ

ทิง้ ซะ แล้วอย่าซื้อมาอีก อย่างมากยอมให้ตัวเองดาวน์โหลดรูปโป๊ ทัว
่ ไป

พลุอ้าปากหวอเหมือนถูกผีหลอก สายตาฟ้ องว่าช็อคจริง เหมือน

นักมวยที่ข้ น
ึ เวทีไม่ทันไร ก็โดนคู่ต่อสู้พุ่งมาตวงยุ้งข้าวตัวงอ
“ของพวกนัน
้ เหมือนมนต์สาป

มันขลังพอจะสะกดให้เรายอม

ขายวิญญาณ ไม่ต่างกับโดนคุณไสยขัน
้ ร้ายแรง การเผามันทิง้ ก็เหมือน
พิธีล้างคุณไสย ช�ำระมลทิน ถอดถอนค�ำสาปออกจากตัวเอง คาถาที่ใช้
เผาก็แค่สน
ั ้ ๆ ท่องไว้ว่า ถ้าไม่เผามัน มันก็เผาเรา”

ได้ผล มะแมรู้สึกว่าผีเจ้าแม่กาลีในจิตของชายหนุ่มดิน
้ พล่าน แต่

ด้วยความที่เจอข้าวสารเสกและแส้เฆี่ยนโดยไม่ทันตัง้ หลัก จึงร้องจ๊าก
แค่ข้างใน ไม่เผ่นโผนโจนทะยานออกมาข้างนอก อีกทัง้ เทวดาที่ซ่อน
อยู่ในเขาก็เอาใจช่วยอยู่ก่อน
เดียว

สิ่งที่เห็นจึงเป็ นอาการสลดใจรับฟั งท่า

“ถ้าไม่เผามันให้สน
ิ้ ซาก รอจนมันร้อนได้ที่กว่านี้ มันจะเผาชีวิต

คุณเป็ นจุณ คุณจะจากโลกนี้ไปท่ามกลางเสียงสาปแช่งและความอยาก
รุมประชาทัณฑ์ศพ และมันจะไม่จบแค่นัน
้ เสียงร้องโอดโอยที่คุณอยาก

ฟั งจากผู้หญิงสวยๆ จะกลายเป็ นเสียงในร่างอัปลักษณ์ของคุณเองที่ถูก
นายนิรยบาลใช้หอกดาบ ทัง้ สับ ทัง้ แทง ทัง้ ท�ำทารุณอวัยวะเพศ ตลอด
จนส่วนอื่นๆที่ยังไม่โดน”

ดวงตาของพลุเบิกโพลง เพราะช่วงที่ผ่านมาฝั นเห็นนรกและการ

ท�ำทารุณขัน
้ สาหัสสากรรจ์บ่อยๆ
ถนัด

จึงนึกภาพออกตามที่มะแมพูดอย่าง

หญิงสาวเห็นอาการสัน
่ เทิม
้ แต่ทราบว่าเขายังไม่ใกล้เป็ นลม สติ
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บทที่ ๑๐

ยังดีพอจะฟั งต่อ ก็พูดปิ ดเวทีชก

“อย่ากลัวไปเลยค่ะคุณพลุ การเห็นด้วยกับมะแมอยู่เดี๋ยวนี้ บอก

ได้ว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินไป ดีใจที่ตัวเองพ้นปากเหวมาได้เถอะ!”

วันรุ่งขึ้น...

มะแมใจจดใจจ่อกับความมีชีวิตของรัฐกรพอสมควร

ไม่เคยมี

สถานีโทรทัศน์หรือวิทยุช่องไหนออกข่าวคนหัวใจวายตาย เว้นแต่คนที่
หัวใจวายตายนัน
้ เป็ นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรืออะไรเทือกๆ
นัน
้ หล่อนจึงไม่อาจ ‘ติดตามผล’ ทางโทรทัศน์หรือวิทยุใดๆ
ท�ำอาชีพที่ปรึกษาปั ญหาชีวิตมาสองปี

ล้มหายตายจาก

ยังไม่เคยทราบข่าวลูกค้า

คือพวกเขาจะล้มหายตายจากหลังมาหาหล่อนหรือ

เปล่าไม่รู้ รู้แต่เพิ่งมีแจ๊บเป็ นรายแรก และลึกๆก็ไม่อยากให้รัฐกรเป็ น
รายที่สอง แต่หาก ‘เทวดาทางโทรศัพท์’ ท�ำนายไว้ถูกต้อง ก็แปลว่ารัฐ
กรตายไปตัง้ แต่เมื่อวานเย็นแล้ว!

บอกตนเองไม่ให้ห่วงใยรัฐกรเกินควร

หล่อนมีหน้ าที่เปลี่ยน

์ ่วยใครให้รอด หากเขาหรือเธอจะถึงคราวแตกดับ
ชีวิต แต่ไม่ได้มีฤทธิช

อย่างไรก็ต้องแตกดับ แม้ตัวหล่อนเองก็เถิด ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อใด
ศพสวยหรือไม่สวย

ในระดับของหล่อน มะแมเรียนรู้จากกรณีของแจ๊บ ว่าการสัมผัส

จิตยังไม่ใช่วิธีรู้ว่าเขาหรือเธอตายหรือยัง

ในเมื่อการตายไม่ใช่การ

ดับจิต และจิตก็มีสภาพอารมณ์ได้เหมือนตอนเป็ นมนุษย์ คือ เหม่อบ้าง
ฟุ้งซ่านบ้าง จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้าง

หากหล่อนไม่ทราบว่าแจ๊บตาย สัมผัสจิตเดี๋ยวนี้ก็คงเข้าใจว่าแจ๊บ

เหม่อลอยยืดเยื้อผิดปกติ ยังไม่มีเครื่องหมายใดบอกให้รับรู้ว่าสภาพจิต
แบบแจ๊บไม่ใช่สภาวะของมนุษย์อีกต่อไป

มะแมเชื่อว่าหากสามารถรับรู้ภาวะแห่งจิตต่างภพมากกว่านี้

อาจจ�ำแนกได้ว่าจิตใดอยู่ในภพภูมิไหน
สามารถระดับนัน
้

และเพราะอย่างนัน
้

ก็

หล่อนแค่ยังไปไม่ถึงความ

จึงไม่เห็นเป็ นประโยชน์ที่จะดู

สภาวะของรัฐกร เกรงว่าดูไปก็อาจตัดสินด้วยอุปาทานเปล่าๆ
พอเริ่มงานเก้าโมงเช้า

มะแมก็ตัดความพะวงห่วงใยรัฐกรทิง้

ความเพลิดเพลินในการแก้ปัญหาชีวิตให้ลูกค้าช่วงเช้า ท�ำให้ลืมรัฐกรไป
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สนิท

เที่ยงตรง เสร็จจากลูกค้าคนสุดท้าย มะแมก็ลงนอนผ่อนพักบน

เก้าอีย
้ าวตัวโปรด รอหยิมน� ำอาหารเข้ามาให้ ปิ ดตาโดยไม่คิดพักงีบ แค่

พักตาให้คลายอารมณ์บ้าง ความนึกคิดเกี่ยวกับลูกค้าช่วงเช้ายังวนๆอยู่
ในหัวนิดหน่อย

แต่ด้วยการปิ ดตาลากลมหายใจยาวๆช้าๆครู่เดียว เรื่องอลเวงยุ่ง

ขิงของลูกค้าก็ปลาสนาการไปจากใจหล่อนหมด

และโดยไม่เตรียมใจ

ไว้ก่อน ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชัว
่ ขณะที่หัวโปร่ง ใจเบาในระยะสัน
้ นัน
้

นิมิตหนึ่งปรากฏชัดในห้วงมโนทวาร เป็ นนิมิตมีสีสันเต็ม ดุจเดียวกับ
ภาพยนตร์บนจอผ้าใบขาวกว้างๆ

นิมิตนัน
้ นอกจากมีสีสันสมจริง ยังมีความเคลื่อนไหว เต็มไปด้วย

ชีวิตชีวากระจ่างสว่างเรือง ใบหน้ าอารมณ์ดีของรัฐกรปรากฏชัด เขายิม
้
ให้และยกมือไหว้หล่อนในอาการคารวะ แล้วอึดใจต่อมาก็เลือนหายไป
กลายเป็ นนิมิตรถตกทางคันหนึ่ง
ไทยนครินทร์ปิดท้าย

แล้วตามมาด้วยป้ ายชื่อโรงพยาบาล

จากนัน
้ นิมิตทัง้ หมดก็เลือนหาย กลายเป็ นความรู้สึกอยากลืมตา

ขึ้นมาแทน ขณะนัน
้ เอง หยิมน� ำส�ำรับอาหารเข้ามาให้ มะแมพลิกกาย
ดึงร่างขึ้นนัง่ ส่งสายตาส�ำรวจมือหยิม
“ไม่มีจดหมายหรือ?”

ได้ยินแล้วผิดหวัง นี่ ‘ท่าน’ สร้างความเคยชินผิดๆให้หล่อนหรือ

เปล่า? หล่อนรอทุกเที่ยงวันว่าจะได้รับค�ำเตือน ค�ำสัง่ หรือค�ำสอนใด
และถึงขัน
้ ‘ผิดหวัง’ ได้เมื่อเที่ยงใดไม่พบเห็นเยี่ยงนี้แล้ว

มองโทรศัพท์ไทเทเนียมที่หล่อนวางไว้บนโต๊ะท�ำงาน แม้จะเพิ่ง

ฟั งค�ำเตือนจาก ‘ท่าน’ ครัง้ แรก ชีวิตหล่อนก็พ้นภัยมาได้ และนัน
่ ก็เป็ น
อีกความติดใจ อยากได้ยินสัญญาณเรียก อยากได้ยินเสียงอีก
จากการติดต่อมาทุกวันจากพวกท่านไปแล้ว
เมื่อหยิมเดินออกจากห้อง
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นครินทร์จากสมุดโทรศัพท์ของเครื่อง หล่อนเก็บเบอร์ของโรงพยาบาล
ไว้อยู่แล้ว เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน มีอะไรจะได้โทร.ติดต่อด่วนได้
“โรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะ”

ปลายสายทักมา มะแมนิ่งคิดอยู่ครู่ก่อนเอ่ย
“ขอติดต่อห้องฉุกเฉินค่ะ”

คนรับโทรศัพท์โอนสายให้ตามต้องการ อึดใจต่อมาก็มีเสียงผู้ชาย

ขึ้นมาแทน

“แผนกฉุกเฉินครับ”

“เมื่อวานเย็นมีศพผู้ชายมาที่โรงพยาบาลไหมคะ?”
“ผู้ตายชื่ออะไรครับ?”
“รัฐกรค่ะ”

“อ๋อ! ญาติมารับศพไปตัง้ แต่เมื่อเช้าครับ”

ค�ำตอบเรื่อยๆธรรมดาๆของเจ้าหน้ าที่ กลายเป็ นตะปูตอกตรึงร่าง

มะแมให้แน่นิ่งไปชัว
่ ขณะ ก่อนหน้ านี้สัก ๕ วินาทีหล่อนยังหวังว่าจะ
ได้ยินค�ำปฏิเสธ ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่มีศพของคนชื่อรัฐกรจากปากเจ้าหน้ าที่
เพราะมันดูจะเข้ากันได้กับความน่าจะเป็ นจริงมากกว่า
แต่นี่...

ถัดจากความรู้สึกช็อค

“วันนี้ไม่มีค่ะ”

พวกท่านจะคาดหวังสิ่งใดจากหล่อนก็ตาม

ตรงดิ่งไปยังโต๊ะท�ำงาน คว้าโทรศัพท์มือถือ เลือกเบอร์โรงพยาบาลไทย

บัดนี้หล่อนคาดหวัง

แทนที่จะจัดการอาหาร

มะแมกลับ

กลายเป็ นความสลดเสียใจกับการจากไป

ของลูกค้าที่เพิ่งเห็นหน้ ากันหลัดๆ
รสชาติประหลาด

จากนัน
้ ก็แปรเป็ นความตื่นเต้นกับ

มันเป็ นประสบการณ์ทางจิตใหม่เอี่ยม

ระดับความสามารถไปอีกขัน
้ หนึ่ง

เหมือนยก

หล่อนเพิ่งสื่อสารกับคนตาย และนี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญ!

แต่คิดดูอีกที คนตายต่างหากที่ส่ อ
ื สารกับหล่อน ถ้าให้ตงั ้ ใจคุยกับ

รัฐกรเดี๋ยวนี้ มะแมก็ไม่ทราบจะต้องท�ำเช่นไร ไม่ต่างจากเมื่อคราวฝั น
เห็นแผ่นดินไหว รู้สถานที่ รู้เวลาครบเสร็จ แต่ถ้าให้ตงั ้ ใจเห็นอุบัติภัย
ทางธรรมชาติอ่ น
ื ๆอีก ก็ไม่ทราบจะต้องท�ำท่าไหนถึงจะเห็น
“มีอะไรให้ช่วยไหมครับ?”

เจ้าหน้ าที่ห้องฉุกเฉินถามเมื่อเห็นหล่อนเงียบยาว
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สวัสดีไม่ดังนัก

“เขาตายได้อย่างไรคะ?”

“โดนรถใหญ่เบียดตกทางน่ะครับ”

มะแมนิ่งไปเป็ นครู่ อย่างนี้เอง พอเพ่งดูหัวใจที่ผิดปกติของรัฐกร

จึงไม่เห็นว่าจะมีอาการล้มเหลวขึ้นมาในเย็นวานได้อย่างไร

ใจหนึ่ งอยากขอรายละเอี ย ดญาติ ข องรั ฐ กรเพื่ อ ติ ด ต่ อ ขอทราบ

สถานที่ตงั ้ ศพ แต่อีกใจก็รู้สึกว่าพอแล้ว เห็นรัฐกรยิม
้ มาจากอีกโลกหนึ่ง
แล้ว มันยิ่งกว่าไปนัง่ หลับหูหลับตาส่งคนตายในงานศพตัง้ เยอะ
“ขอบคุณมากนะคะ”

“เป็ นเพื่อนของผู้ตายหรือครับ?”

“อ๋อ! คือ...” รอยยิม
้ ชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นที่เรียวปาก จะแปลก

อะไรหากพูดความจริง “ดิฉันเพิ่งร่วมท�ำบุญกับคุณรัฐกรก่อนหน้ าที่เขา
จะเสียชีวิต และเมื่อครู่ เขาก็เพิ่งมาเข้าฝั นน่ะค่ะ!”
“หือ?”

“ขอบคุณมากๆส�ำหรับการยืนยันว่าเมื่อครู่ดิฉันไม่ใช่แค่ฝันไปเอง

ที่โทร.มานี่ถูกก็เพราะเขาบอกทัง้ นัน
้ ”

พูดจบก็กดปุ่มตัดสัญญาณ หล่อนไม่ได้โกหกสักค�ำ ส่วนเจ้าหน้ าที่

โรงพยาบาลจะเชื่อหรือไม่
นัน
่ ก็คงสุดแล้วแต่

จะเก็บไปเล่าต่อกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร

ไม่มีความหวาดกลัว ไม่มีการขนหัวลุกใดๆ ส่งจิตสัมผัสเข้าไปถึง

รัฐกรมีแต่สบายใจ โล่งกว้าง และเป็ นมิตรยิ่ง จ�ำรอยยิม
้ ของเขาได้ชัดใจ
และคงไม่ลืมไปตลอด

วางมือถือลง หยิบโทรศัพท์ไทเทเนียมอันเป็ นอุปกรณ์ส่ อ
ื สารกับ

‘เทวดาทางเสียง’ ขึ้นมาแทน ยิม
้ ๆให้โทรศัพท์พลางนึกในใจว่า ‘แม่น
จริงๆค่ะท่าน’

ต่อหน้ าต่อตา

เสียงกริง๊ ยาวของโทรศัพท์โบราณดังขึ้นพร้อม

ระบบสัน
่
และอันเนื่องจากมะแมถืออยู่หลวมๆ ความสัน
่ ที่เกิดขึ้นบน
ฝ่ ามือแบบกะทันหัน ประกอบกับเสียงกริง๊ ดังๆ จึงท�ำให้ผวาตาโต เกือบ
ปล่อยเครื่องหล่นลงพื้น ดีว่าตัง้ สติกลับก�ำแน่นไว้ได้ทัน
ลากลมหายใจยาวปรับจิตปรับใจ
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ก่อนกดปุ่มรับและส่งเสียง

“สวัสดีค่ะ...”

ปลายเสียงของหล่อนสะอึกขาดห้วงไปแบบคนพูดไม่จบ หรือไม่

ก็เพราะลังเลที่จะพูดให้ครบบริบูรณ์

ค�ำสุดท้ายที่หายไปคือ ‘ท่าน!’

์ ่อ ‘เทวดา’ แล้วจริงๆ แต่
มะแมอยากแน่ใจว่าหล่อนสวามิภักดิต

ตอนนี้ไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่าแน่ใจหรือยัง
‘พวกท่าน’

ไม่เคยแนะน� ำตัวเอง

ส่วนลึกยังคงหวัน
่ ไหว

เพราะ

ไม่เคยบอกเหตุผลว่ามาช่วยท�ำไม

ประสามนุษย์ธรรมดาก็ต้องระแวงอยู่ในส่วนลึกไว้ก่อน
“สวัสดีมะแม”

เสียงทุ้มลึกนัน
้ ฟั งยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวาน
“หนูกราบขอบพระคุณนะคะที่ช่วย”

มะแมคิดว่าตนเองใช้สรรพนามเหมาะสมแล้ว

หรือวัยวุฒิ

ไม่ว่าจะคุณวุฒิ

“ในหัวเธอคงเต็มไปด้วยค�ำถาม”

์ าม เอ่อ... ท่าน...
“หนูแค่อยากรู้ค�ำตอบส�ำคัญที่สุด คือ หนูมีสิทธิถ

ในเรื่องไหนได้บ้าง”

ตกลงใจเรียก ‘ท่าน’ เต็มปากเต็มค�ำ แม้จะยังครึ่งๆ ยังค้างๆคา

ใจอยู่มากก็ตาม

“เอาเป็ นว่าถามมาเถอะ วันนี้ฉันพอมีเวลาให้เธอหน่อยหนึ่ง”
“ท่านเป็ นคนไทยหรือเปล่าคะ?”

“ฮ่าๆๆ!” นัน
่ เป็ นการหัวเราะเต็มเสียง “เธอว่าใช่ไหมล่ะ?”

“หนูว่าไม่ใช่!” หล่อนลงเสียงหนักด้วยความมัน
่ ใจ “และตอนนี้

ท่านก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วย!”

“เก่ง!” ค�ำชมนัน
้ มีค่าเท่ากับการยอมรับ “บางทีฉันก็ขเี้ กียจนับว่า

พูดได้ทงั ้ หมดกี่ภาษา แม้แต่ภาษาที่มีมนุษย์พูดได้ไม่ถึงพันคนฉันก็เอา

ถ้าฟั งมีเสน่ห์พอ”

มะแมถอนใจขับไล่ความประหม่า หล่อนก�ำลังคุยกับใครคนหนึ่ง

ที่เกินค�ำว่า ‘อัจฉริยะ’ ไปมาก
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“ค่ะ! หนูก็ว่าท่านท�ำได้ทุกอย่างที่อยากท�ำ”

“เธอเดาถูกเพราะจับได้ใช่ไหมล่ะ ว่าวิธีคิดของฉันเป็ นแบบดึงลิน
้

ชักภาษา ฉันไม่ข้ น
ึ ใจภาษาไทยเต็มร้อยหรอก อาจมีหน่วงๆเพราะเค้น

คิดอยู่บ้าง แต่ถ้าคนไทยทัว
่ ไปฟั งโดยไม่มาจับจิตกัน ก็ไม่มีทางรู้ไต๋ฉัน
ได้แน่”

มะแมไม่ค่อยสนใจประเด็นอัจฉริยภาพทางภาษา แต่พยายามดึง

เข้าเรื่องที่ตนอยากรู้ ในเมื่อเวลามีน้อยอย่างนี้

“หนูอาจเป็ นลูกหนูอยู่ต่อหน้ าราชสีห์ใหญ่

หนูเคารพนบนอบต่อ

ท่าน หนูซาบซึ้งในพระคุณของท่าน แต่หนูก็มีชีวิต และมีความทรมาน
ใจกับความไม่รู้

หนูแค่อยากกราบขอให้ท่านกรุณาอธิบายความเป็ นมา

เป็ นไป ว่าเหตุใดจึงต้องลดตัวมาช่วยหนู ค�ำถามนี้โอเคไหมคะ?”
ยินเสียงหัวเราะนุ่มนวลในล�ำคออีกฝ่ าย

ซึ่งฟั งมีความปรานี

ประดุจเทพยดาสรวลต่อความน่าสงสารของมนุษย์ตัวน้ อย

“เธอไม่ใช่ลูกหนู เธอมีค่ามากกว่าที่ตัวเองคิด” เอ่ยแล้วเว้นวรรค

เป็ นครู่คล้ายจะใคร่ครวญบางสิ่ง

“แต่ฉันตอบค�ำถามข้อนี้ในวันนี้ไม่ได้

อะไรสักอย่างในตอนนี้”

“ค่ะ! มะแมไม่รู้อะไรเลยก็ได้ รู้แต่ท่านมาดีก็พอ”
“อือม์!

วันนี้ฉันไม่มีอะไรจะบอก

แต่เห็นเธอจับโทรศัพท์ด้วย

ความคิดถึง เลยโทร.มาทักไปอย่างนัน
้ แหละ”

วินาทีนัน
้ มะแมสัมผัสว่าบอสก�ำลังจะวางสาย จึงรีบละล�่ำละลัก
“ขอให้หนูพบบอสได้ไหมคะ? สักครัง้ ในชีวิตก็ยังดี”

“เธอยังแค่ระดับสี่ เอาไว้รอให้ถึงระดับห้าก่อน แล้วฉันจะส่งคน

ไปพาตัวมาพบเอง!”

จบค�ำก็ตัดสายไปเฉยๆ ไม่มีการล�่ำลาตามมารยาทหรือบอกกล่าว

ให้รู้ตัวล่วงหน้ าแต่อย่างใด ปล่อยให้มะแมถือโทรศัพท์ค้างด้วยความผิด
หวังเป็ นนาน

ระดับสี่... มันระดับอะไรกัน?

ช่างเถอะ! ถึงไม่รู้ว่าแค่ไหน ชัน
้ ใด แต่ก็รู้ว่าต้อง ‘ไม่เบา’ ทีเดียว

์ บบอสในเร็วๆนี้แล้ว!
เพราะใกล้ถึงระดับห้า เฉียดจะมีสิทธิพ

เพราะบันไดอนาคตอาจถูกรื้อใหม่หมด ทุกอย่างต้องค่อยเป็ นค่อยไป”
“หนูจะน้ อมรับการตัดสินใจของท่านเจ้าค่ะ

ค�ำตอบใดๆอีก
อะไร?”

แต่ถ้าต่อไปหนูนึกถึงท่าน

และไม่ด้ อ
ื รัน
้ ขอ

หนูควรจะนึกถึงในนามว่า

“เรียกฉันว่า ‘บอส’ ไปพลางๆก็แล้วกัน”
“ตกลงค่ะบอส”
มะแมยอม

‘คุกเข่า’

ให้เขาด้วยการเอ่ยสรรพนามตามบัญชา

อย่างเต็มใจ จะต้องเรียกบอส เรียกนาย เรียกอาจารย์ หรือพระองค์
ท่านอย่างไร ใจรับได้หมด ยอมลงให้ไม่ฝืนเลย

“ฉันมีเวลาให้เธออีกนิดเดียว จะถามอะไรอีกก็รีบว่ามา”
“บอสเห็นว่าวันนี้ควรสัง่ อะไรหนูล่ะคะ?”

“ช่วงนี้เธออาจทรมานใจหน่อย ที่ฉันเข้ามาในชีวิตโดยปราศจาก

ค�ำอธิบาย

แต่สุดท้ายเธอจะพบว่าทัง้ จดหมายจากหมอนัน
่

ตลอดจน

โทรศัพท์จากฉัน มันไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เธอคิด ฉะนัน
้ ก็อย่าเพิ่งไปคิด
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บทที่ ๑๑
การไม่มีใครเลยสักครู่หนึ่ง

นึกไม่ออกว่าครัง้ สุดท้ายเป็ นเมื่อใด ที่อยากอยู่ในเขตรัศมีความ

อบอุ่นของผู้ชาย ระยะหลังเรียกว่าจงใจเลี่ยงด้วยซ�้ำ แต่ตอนนี้... อาจ

หาใช่ความเปล่าเปลี่ยวที่น่า

รังเกียจนัก การคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาต่างหาก ที่ชวนให้เห็นโลก
อ้างว้างอย่างน่ากลัว

มะแมพยายามเป็ นตัวของตัวเองมาทัง้ ชีวิต

แต่แปลกที่หล่อน

ถวิลหาทุกนาทีที่สูญเสียความเป็ นตัวเองต่อหน้ าอัคระเหลือเกิน
ตัวตนอันทรงพลังของเขา

ฝากแรงประทับไว้ดุจมนต์สะกดอัน

ยากจะถ่ายถอน รู้สึกแย่ที่ยิ่งวันผ่านไป ความคิดถึงยิ่งทวีแรงขึ้นทุกที
อย่าว่าแต่จะหวังให้จางลงตามเวลา

วันนี้เป็ นวันแรกที่คิดถึงอัคระจนไม่มีกะจิตกะใจท�ำงาน

ดังนัน
้

เมื่อพบว่าลูกค้า ๔ โมงครึ่งแจ้งยกเลิกนัด มะแมจึงดีใจยิ่ง เห็นเป็ น
โอกาสเหมาะที่จะปลีกตัวไปหาที่สงบนัง่ เล่นคนเดียวในยามเย็นเสียบ้าง
ขับรถออกจากบ้าน

ตรงไปที่วัดริมคลองไม่ใกล้ไม่ไกล

มะแม

ชอบมานัง่ ในศาลาท่าน�้ ำหลังวัด ซึ่งมีอยู่หลายหลัง และหล่อนเองก็ร่วม
บริจาคสร้างใหม่ไว้หลังหนึ่งด้วย
ลูกค้าเมื่อปี กลาย

ตอนได้เงินสมนาคุณก้อนใหญ่จาก

พอมาเจอล�ำคลองที่กล่อมใจให้สงบเยือกเย็นลง

อัคระก็เปลี่ยนรูปแบบ

จากกระวนกระวายอยากเห็นหน้ า

เอื่อยเฉื่อยอยู่ในอารมณ์หวาน

ความคิดถึง
กลายเป็ น

ขณะฝั นหวาน มะแมรู้สึกเหมือนคนไม่รู้อะไรเลย ไม่เข้าใจอะไร

เลย ผ่านมาทัง้ วันหล่อนตอบค�ำถามลูกค้าได้อย่างไรก็ไม่รู้
ทอดตามองน�้ ำในคลองนิ่ง

เห็นประกายแดดบนยอดคลื่นระยิบ

ระยับแล้วอารมณ์ละเมียดกว่าเดิม เมื่อระลึกถึงเขา ก็ระลึกได้แจ่มชัด
ราวกับสัมผัสได้จากตรงหน้ า

หล่อนจ�ำคนเป็ นรูปร่างหน้ าตาได้เลือนราง

และคราใดที่ร�ำลึกถึงอัคระ

แต่จ�ำรัศมีชีวิตได้ชัด

หล่อนจะส�ำเหนียกถึงรัศมีพลังชีวิตที่แผ่

กว้าง สาดแสงอบอุ่นลุ่มลึก ให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในอาณาจักรยิ่งใหญ่
ที่ไหนสักแห่ง
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เปลี่ยนใจแล้ว!

มือถือดังขึ้นเป็ นเสียงเป็ ดร้องก้าบๆ มะแมถอนใจยาว เพราะนัน
่

คือริงโทนที่หล่อนตัง้ ไว้บอกว่าเป็ นหยิม
รับและพึมพ�ำเนือยๆ

หญิงสาวหยิบโทรศัพท์มากด

“จ้ะหยิม มีอะไร?”

“ลูกค้าอยากคุยกับพี่มะแมค่ะ ให้เบอร์เขาไหมคะ?”
“บอกแล้วไงว่าไม่รับสายตรงจากลูกค้า”

ท�ำเสียงเหมือนต�ำหนิที่อีกฝ่ ายลืมกฎเหล็ก

มานานนมขนาดไหนแล้ว

ทัง้ ที่ท�ำงานด้วยกัน

“โอเคค่ะ! งัน
้ หยิมบอกคุณอัคระตามนี้นะคะ”

มะแมลืมตาโพลง ยืดตัวขึ้นนัง่ ตรง ราวตกใจกับแสงรุ้งที่สาดจ้า

ขึ้นมาจากรอบด้านโดยกะทันหัน

“ว่าไงนะ! คุณอัคระเหรอที่ขอ?”

ถามเร็วปรื๋ออย่างเกรงว่าอีกฝ่ ายจะวางสายไปเสียก่อน

“ค่ะ! คุณอัคระโทร.มาขอเบอร์พี่มะแม และหนูก็ก�ำลังพักสายรอ

อยู่ จะให้ปฏิเสธยังไงดี?”

นายจ้างสาวกะพริบตาถี่ๆเพื่อปรับสติ

มันช่างยากเย็นเหลือเกิน

กับการกล�้ำกลืนก้อนปี ติลงคอ เพื่อพูดด้วยส�ำเนียงเนือยลง

“อ๋อ... พี่บอกเขาเองแหละว่าจะโทร.กลับ เพราะวันก่อนดูๆอะไร

ให้เขาค้างอยู่ แต่หมดเวลาเสียก่อน”
“แปลว่าให้เบอร์ใช่ไหมคะ?”

“อือม์... ก็ได้... ให้เขาไปเถอะ”
“ค่ะ!

แต่เดี๋ยวหยิมจะแกล้งอิดเอื้อน

หน่อยนะคะ เขาจะได้ไม่ดีใจเกินเหตุ”

ท�ำเสียงเฉยๆเนือยๆนิด

ว่าแล้วเด็กสาวตัดสายไป ใบหน้ ามะแมแดงระเรื่อ ครึ่งโกรธครึ่ง

อาย นึกอยากหยิกหยิมให้เนื้อขาดที่แกล้งพูดกระเซ้าเหมือนเห็นหล่อน

เป็ นเพื่อนเล่น แต่พริบตาเดียวก็เลิกถือสา เพราะใจเต้นแรงจนสมองชา
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ไปหมดแล้ว
มา...
จริง!

ชายหนุ่มที่รบกวนจิตใจหล่อนได้ตลอด ๒๔ ชัว
่ โมงก�ำลังจะโทร.

อารมณ์แอบฝั น เยียบเย็นตอนฝั น แต่กลับเร่าร้อนตอนเจอของ
ไม่ถึงสองนาที เลขสวยตามแบบฉบับเบอร์แพง แย่งกันด้วยราคา

“อันที่จริงมะแมก็อยากช่วย ไม่ได้อยากปฏิเสธหรอกนะคะ แต่เย็นนี้
สงสัยไม่ทัน เพราะอยู่ข้างนอก”

“เหรอครับ ไม่เป็ นไร แล้ว... ถ้าวันอื่น...”

“วันอื่นเหรอคะ ยังไงดีเอ่ย...” นิ่งไตร่ตรอง ก่อนเลือกแบบทิง้

ระยะพองาม “มะรืนนี้ได้ไหม?”
“ครับ! ได้แน่นอน”

“จะให้มะแมไปที่ไหน?”

หลักล้าน ก็ปรากฏวาบบนหน้ าจอ แล้วตามด้วยเสียงสัญญาณเรียก
เสียงโทรศัพท์ครัง้ นี้

“ขออนุญาตให้ผมไปรับคุณที่บ้านได้ไหม?”

มีอิทธิพลเป่ าหัวใจให้ฟูฟ่องเหลือหลาย

“มะแมว่ามะแมขับไปเองดีกว่าค่ะ”

มะแมลากลมหายใจยาว อยากยิม
้ อยากหัวเราะ แต่ไม่ได้ ต้องเชิดคาง

“โอเค! งัน
้ เอาที่คุณมะแมสะดวก”

ปั ้ นหน้ าขรึม เพื่อกดให้สุ้มเสียงฟ้ องอารมณ์น้อยที่สุด

“มะแมให้คุณอัคระเลือกที่เห็นว่าเหมาะส�ำหรับคุยงานก็แล้วกัน

“สวัสดีค่ะ”

“คุณมะแม ผมอัคระนะ”

“ค่ะคุณอัคระ ขอโทษนะคะที่มะแมรับปากว่าจะโทร.กลับแล้วไม่

แต่กรุณาอย่าไกลบ้านมะแมมากนะคะ”

เช้ามืดวันรุ่งขึ้น

ได้โทร. คือ... มะแมต้องใช้เวลา”
“ผมเข้าใจ”

น�้ ำเสียงของเขาทุ้มนุ่ม กล่อมโสตอย่างยากที่จะฟั งแล้วไม่เคลิม
้

“มะแมพยายามดูให้อยู่นะคะ แต่ดูยังไงก็ดูไม่ออก ขอโทษจริงๆ

ที่ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้”

“ถ้าผมจะลองเล่ารายละเอียดให้คุณมะแมฟั ง

หรือเปล่า?”

จะพอมีส่วนช่วย

“ไม่แน่ใจค่ะ”

“ถ้าลองก็ไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ไหม?”
“ค่ะ! งัน
้ ลองเล่ามา มะแมจะฟั ง”

“รังเกียจหรือเปล่าถ้าผมจะขอเลีย
้ งมื้อเย็น เพื่อเล่าให้ฟังต่อหน้ า

เพราะมันอาจจะยาวสักหน่อย”

หญิงสาว ณ ริมคลองใจสัน
่ เงียบงันเพราะคิดค�ำพูดโต้ตอบไม่ทัน

ห้องท�ำสมาธิด้วยกัน

และเข้า

มะแมไม่ ไ ด้ บั ง คั บ ว่ า เป็ นคนในปกครองแล้ ว ต้ อ งท� ำ ตามหล่ อ น

อย่างเช่นเมื่อครัง้ พยายามสอนหยิม

แล้วหยิมขีเ้ กียจตื่นมานัง่ สัปหงก

ต่อในห้องท�ำสมาธิ หล่อนก็ปล่อยไป แต่ส�ำหรับอิก
๊ เพียงทราบว่าหล่อน
ตื่นเช้ามาท�ำสมาธิ

ฝ่ ายนัน
้ ก็ต่ น
ื ตาม

และมายืนแก้มยุ้ยท�ำหน้ าสนใจ

อยู่ตรงประตูห้อง ซึ่งพอมะแมเห็นครัง้ แรกก็ลากมาสอนทันที โดยอิก
๊
ไม่ทันต้องเอ่ยปากขอแต่อย่างใด
กัน

หล่อนเคยสอนเด็กท�ำสมาธิมาบ้าง

ส่วนใหญ่ยังหลุกหลิก

หลับในเวลาไม่นาน

วอกแวกง่าย

จึงทราบว่าเด็กแต่ละคนต่าง
หรือถ้านิ่งหน่อยก็โงกเงก

อิก
๊ เป็ นเด็กคนแรกที่มะแมคิดว่ามีพรสวรรค์

และพรสวรรค์ก็

“ไม่เป็ นไรครับ ถ้าคุณมะแมไม่สะดวก”

แสดงตัวในรูปของความสนใจจริง สนใจต่อเนื่อง ไม่ว่าสอนสมาธิแบบ

“อือม์...”

ท�ำทุกวันไม่เลิกราด้วย

อัคระเอ่ยด้วยสุ้มเสียงเกรงใจ
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กลายเป็ นกิจวัตรที่อก
ิ๊ จะต้องตื่นนอนพร้อมกับมะแม

มะแมลากเสียงเบาๆพอให้เขาได้ยินว่าหล่อนคิดอยู่

ไหน จะรู้ลม บริกรรมค�ำในใจ หรือสร้างกสิณนิมิต อิก
๊ รับได้หมด และ
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เด็กที่มีความสนใจสมาธิจะได้เปรียบผู้ใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง คือพายุ

ความฟุ้งซ่านยังมีก�ำลังอ่อน เมื่อได้รับค�ำแนะน� ำอย่างถูกวิธี ให้ท�ำด้วย

ความผ่อนคลาย ไม่ตงั ้ ใจเพ่งเล็งก�ำเกร็งเกินไป พอเอาจิตไปจับกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งพักใหญ่ ก็เกิดความตัง้ มัน
่ จิตเต็มดวงสาดสว่างขึ้นมาได้

หลายเช้าที่ผ่านมามะแมบ�ำเพ็ญสมาธิในส่วนของตนแค่ครึ่งเวลา

อีกครึ่งที่เหลือเอามาดูความคืบหน้ าของเด็กในอุปการะ

ยิ่งอิก
๊ สนใจ

สมาธิมากขึ้นเท่าไร หล่อนยิ่งสนใจสภาวะทางจิตของอิก
๊ มากขึ้นเท่านัน
้

เช้านี้อก
ิ๊ นัง่ ขัดสมาธิอย่างมีพลังตัง้ แต่นาทีแรก มะแมตามดูแล้ว

รู้สึกเลยว่าอิ๊กอาศัยอ�ำนาจทางใจสร้างนิ มิตวงกลมได้อย่างรวดเร็วและ

หน่วงได้นานกว่าวันก่อนๆเยอะ

กล่าวถึงประสบการณ์ภายในของอิก
๊

เธอเองก็แปลกใจที่นิมิต

วงกลมสีขาวสาดแสงจ้าตัง้ แต่ยังไม่ทันต้องก�ำหนดอะไรมาก
เพราะเดี๋ยวนี้เธอใจจดใจจ่ออยู่กับนิมิตวงกลมทัง้ วัน

อาจเป็ น

ไม่ว่าลืมตาหรือ

หลับตา เป็ นสุขเย็นรื่นทุกครัง้ ที่หน่วงเส้นรอบวงให้กลมดิกไว้ได้ และ
พบว่ายิ่งนิ่ง ยิ่งนาน ยิ่งสว่าง ก็ยิ่งเป็ นสุขขึ้นทุกที

อันเนื่องจากพี่มะแมผู้มีพระคุณของเธอ สอนไว้ว่าให้ท�ำเป็ นเฉยๆ

ไม่ต่ น
ื เต้น ไม่ยินดียินร้าย แม้นิมิตจะปฏิรูปไปเป็ นอย่างไรก็ตาม อิก
๊
จึงด�ำรงสติรับรู้การเปลี่ยนสภาพแห่งนิมิต

รักษาใจไม่ให้ลิงโลดไปกับ

ปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่เพิ่งมีมาให้เห็นเดี๋ยวนี้

คุ้นกับสภาพเช่นนี้เหลือเกิน

เพียงจดจ่อกับภาวะทางใจที่คุ้นเคยเพียงครู่

ปรากฏขึ้นมาตรงหน้ า

นิมิตขุนเขาสูงก็

ถึงตรงนัน
้ อิก
๊ เปลี่ยนความรู้สึกไปอีก

เห็นตน

กลายเป็ นคนนุ่งขาวห่มขาวผู้ข้ ึนมาบ�ำเพ็ญตบะอยู่ในถ�้ำบนยอดเขาสูง

ตามล�ำพัง และทอดทัศนาทัศนียภาพรอบด้านด้วยความอาลัย เยี่ยงคน
รู้วันตายล่วงหน้ า!

ไม่กี่อึดใจถัดจากนัน
้

นิมิตทัง้ หมดก็จืดจางลง

อิก
๊ ค่อยๆเปิ ด

เปลือกตา เหลือบมองด้านข้างก็พบหญิงสาวหน้ าสวยมองมายิม
้ ๆ
“วันนี้นัง่ ได้นิ่งมากเลยนะ”
มะแมทัก

หล่อนเห็นแล้วว่าอีกฝ่ ายน�้ ำตาไหลเป็ นทางยาว

เข้าใจว่าเป็ นผลจากรสวิเวกซ่านปี ติสุขล�้ำลึกมากกว่าอย่างอื่น

แต่

อิก
๊ ปาดน�้ ำตาที่เปื้ อนแก้มออก

“ความเกิ ด และความตายเป็ นเรื่ องน่ า กลั ว จริ ง ๆเลยนะคะพี่

มะแม...”

นัน
่ เป็ นค�ำแรกที่เธอเอื้อนเอ่ย มะแมกะพริบตาถี่ๆ เดาไม่ถูกว่า

เกิดอะไรขึ้น แม่หนูน้อยนัง่ สมาธิไปเห็นอะไรมา
“ท�ำไมถึงคิดอย่างนัน
้ ล่ะ?”

หนูอก
ิ๊ เอาแต่ก้มหน้ านิ่ง จนมะแมตัดสินใจร่ายยาว
“เอ่อ...

อิก
๊ จ๊ะ...

จ�ำที่พี่มะแมบอกได้ใช่ไหมว่านิมิตวงกลมที่

ความขาวจ้าค่อยๆเบ่งบานขึ้น ราวกับมีพระอาทิตย์ดวงใหญ่ลอย

เราสร้างขึ้นเนี่ย กลมอย่างไรก็ไว้ใจได้อย่างนัน
้
เพราะตอนนัน
้ มันอยู่

กว้างจนสุดขอบฟ้ า และเหนือขอบฟ้ าปรากฏดวงตะวันที่ขยายทัง้ ขนาด

ไว้ใจ อย่าเพิ่งเชื่ออะไรให้มาก เหมือนกับที่เราไม่ควรเชื่อความฝั นเพียง

เด่นอยู่ตรงหน้ า หากเปรียบเทียบกับตอนลืมตา ก็คงคล้ายนัง่ มองทะเล
และทัง้ ความจัดจ้าสัก ๕ เท่าตัวของของจริง แต่ไม่ยักแสบจิตเหมือนกับ
ที่แสบตายามสบดวงตะวันตรงๆ
เวลาด�ำเนินไป

ความรับรู้ไปวูบใหญ่

ดวงตะวันหายลับตัง้ แต่เมื่อใดไม่รู้ตัว

แล้วตื่นขึ้นในส�ำนึกคิดอ่านอีกแบบ

ผู้ใหญ่ข้ น
ึ พร้อมจะเข้าใจอะไรมากขึ้น

ไม่อาจประมาณว่าเธออยู่ในอาณาเขตกว้าง

ยาว

อิก
๊ หมด

เพราะมันชัด”

“ค่ะพี่มะแม”

แล้วแม่หนูน้อยผู้มีพรสวรรค์ทางสมาธิกสิณก็ทอดตามองพื้นข้าง

เหมือนเป็ น

หน้ า ไม่พูดไม่จาอันใดอีก

ลึกเพียงใด

อิก
๊ กะพริบตาทีหนึ่ง

ความฟุ้งซ่านยังลอยวนอยู่จางๆ เหมือนถามตัวเองว่านี่เราเป็ นใคร ช่าง
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ในการควบคุมของเรา แต่ถ้าเห็นอะไรแปลกไปกว่าวงกลม ก็อย่าเพิ่ง

“ไหนเล่าให้ฟังซิ เมื่อกีเ๊ ห็นอะไร”
“หนูเห็นดวงตะวันชัดมาก

แต่ดูอยู่เพลินๆดวงตะวันก็หายไป

dungtrin.com 163

กลายเป็ นภูเขา แล้วก็เห็นตัวเองนัง่ ในถ�้ำ รู้สึกเหมือนก�ำลังจะตาย”

เท่ากับเราเกิดมาเพื่อสิ่งนัน
้
พอใครมาบอกว่าผิดแล้ว ไม่ใช่อย่างที่เรา

ได้แจ่มชัด

พลังส่วนหนึ่งของเราไป

มะแมส่งใจตาม น้ องอิก
๊ ถ่ายทอดภาพในใจของตัวเองผ่านค�ำพูด
จนสามารถดึงหล่อนเข้าไปร่วมเห็นภาพ

แวบหนึ่งมะแม

เกือบตัดสินทันทีว่าของจริง แต่อีกใจก็ไม่อยากเชื่อ เพราะนักเรียนของ
ตนเพิ่งอยู่ในช่วงตัง้ ไข่ล้มต้มไข่ลุกเท่านัน
้

“แล้วความรู้สึกที่ตกค้างจากการเห็นนิมิต

ไหมว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้ว?”

เชื่อสักหน่อย ก็เหมือนเขามาทุบความเป็ นเราทิง้ หรือเหมือนถูกแย่ง
ความเชื่อแบบไหนสมควรจะได้อยู่ต่อ”

“แล้วความเชื่อแบบไหนถึงจะถูกคะ?”

“เกิดเป็ นพุทธก็ต้องเชื่อว่าพุทธถูกสิจ๊ะ”

บอกเป็ นค�ำสัน
้ ๆได้

“มีวิธีพิสูจน์ไหมคะ?”

“พุทธเป็ นศาสนาของการพิสูจน์เลยล่ะ!”

อิก
๊ หรี่ตาลง ทบทวนความรู้สึกสุดท้ายขณะเห็นภูเขาใหญ่ เยี่ยง

คนรู้ตัวว่าอีกไม่นานก�ำลังจะตาย

“ศาสนาพุทธบอกว่าเกิดมาเพื่อท�ำบุญมากๆใช่ไหมคะ? พระใกล้

“เศร้าใจ อาลัย ยังไม่อยากตาย เหมือนยังท�ำงานอะไรสักอย่างไม่

บ้านอิก
๊ บอกว่าให้ท�ำบุญมากๆ ตายไปจะได้ข้ น
ึ สวรรค์”

“พอจ�ำได้ไหมว่าก�ำลังอยู่ในชุดอะไร?”

ได้ไปสุคติภูมิ

เสร็จน่ะค่ะ”

“พระบอกอิก
๊ ถูกแล้ว บุญที่สะสมไว้จะท�ำให้จิตสดใสเมื่อใกล้ตาย
แต่ถ้าสะสมบาปไว้เกินบุญ

พอใกล้ตายจะเป็ นพวกจิต

เศร้าหมอง ได้ไปอบายแทน”

“ชุดขาว...”

“พี่มะแมเคยเห็นคนตอนตายว่าเขาไปไหนไหมคะ?”

“ตัวที่นุ่งชุดขาวนัน
้ เป็ นอิก
๊ หรือเป็ นคนอื่น?”

“เคย!” ตอบหนักแน่นเต็มปากเต็มค�ำ “พี่มะแมเคยเห็นทัง้ แบบ

“เหมือนเป็ นอิก
๊ ค่ะ แต่รู้สึกว่าอิก
๊ แก่ ไม่ใช่เด็ก”
“นึกซิ ตอนนัง่ ในถ�้ำ ชื่ออิก
๊ หรือว่าชื่ออะไร?”

ที่ตายตอนจิตเศร้าหมอง กับแบบที่ตายตอนจิตสดใส ถึงเชื่อสนิทแบบ

“อย่าไปสนใจดีกว่า

สุคติภูมิส�ำหรับคนตายตอนใจสดใสอยู่จริงๆ”

เด็กน้ อยขมวดคิว
้ อย่างเริ่มสับสน ไม่แน่ใจ มะแมจึงรีบบอก
ในสมาธิมันเหมือนความฝั น

พี่มะแมถามเพื่อให้อก
ิ๊ นึกออกชัดๆว่านิมิต
เห็นไหม

ทบทวนแล้วหยิบจับเอามาใช้

ไม่มีข้อกังขา มันมีทุคติภูมิส�ำหรับคนตายตอนใจเศร้าหมอง แล้วก็มี

ประโยชน์ไม่ได้เลย เพราะฉะนัน
้ คราวหน้ าถ้านิมิตปรากฏอีก ก็ให้ท�ำ

คะ?”

เรียกว่ากลับมามีสมาธิ ไม่ใช่เลื่อนลอยไปฝั นเลอะเทอะ เข้าใจไหม?”

แล้ว”

เป็ นไม่รู้ไม่ชี้ เตือนตัวเองให้กลับมามีสติอยู่กับดวงตะวันต่อไป ถึงจะ
อิก
๊ คลายสีหน้ าลง เหลือบตากลมแป๋วสบกับครูสมาธิคนสวย

“เข้าใจแล้วค่ะ... พี่มะแมคะ ท�ำไมคนเราต้องเกิดมาด้วย?”
“อือม์...”

หญิงสาวพินิจดวงหน้ าอ่อนเยาว์ในอาการตริตรองครู่

หนึ่งก่อนตอบ “ค�ำถามนี้เป็ นเรื่องใหญ่มากนะ มันท�ำให้คนฆ่ากันตาย
ได้เลยล่ะ”

“ท�ำไมต้องฆ่ากันด้วยล่ะคะ?”
“เพราะชีวิตเป็ นเรื่องใหญ่
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สุดท้ายเลยต้องรบกันเพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตตาม

เราปั กใจเชื่อเกี่ยวกับชีวิตยังไง

ก็

“ถ้าอิก
๊ นัง่ สมาธิกับพี่มะแมทุกวัน
“แน่นอน!

อิก
๊ ก็จะได้ข้ น
ึ สวรรค์ใช่ไหม

เพราะสมาธิท�ำให้จิตสดใสอย่างที่อก
ิ๊ ก็พบด้วยตัวเอง

“งัน
้ อิก
๊ ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากไปกว่าเกิดมานัง่ สมาธิ

สุดท้ายจะได้ไปสวรรค์กับพี่มะแมใช่ไหมคะ?”

เพื่อ

“นัง่ สมาธิน่ะ แค่ส่วนหนึ่งของการมีจิตสดใสเป็ นสมาธิ เราต้องใช้

ชีวิตให้สอดคล้องกับสมาธิจิตที่สดใสด้วย มันถึงจะตัง้ มัน
่ ”
“ใช้ชีวิตยังไงคะ”

“คิดดีก่อนจะเลือกค�ำพูดให้ดี พูดดีแล้วท�ำตรงกับที่พูดเอาไว้”
“แล้วความดีคืออะไรคะ?”
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“เห็นแก่คนอื่นก่อนเห็นแก่ตัว”
อิก
๊ นิ่งไปเป็ นครู่

ก่อนจะยิงค�ำถามที่มะแมนึกไม่ถึงว่าจะได้ยิน

จากปากเด็กน้ อยวัยต�่ำกว่าสิบ

มะแมเอียงหน้ ายิม
้ สายตาเล็งแลอีกฝ่ ายด้วยแววชื่นชม ยกนิ้วชี้

ขึ้นและเขย่ามือหน่อยๆ

“ถามค�ำถามนี้ได้เองตัง้ แต่เด็กเนี่ย ถือว่าออกตัวแรงนะ... ส�ำหรับ

“พอเราเลิกเห็นแก่ตัวแล้วได้ไปสวรรค์ เราจะกลับจากสวรรค์ลง

ค�ำตอบ อ้า! ให้บอกตามตรงนะจ๊ะ พี่มะแมก็ไม่รู้เหมือนกัน!”

“ได้สิ!” ปากตอบเป็ นปกติ แต่สายตามองจ้องเด็กตรงหน้ าด้วย

สงสัยเป็ นอย่างยิ่ง

มาเห็นแก่ตัวอีกได้ไหมคะ?”
ความพิศวง

“สวรรค์ไม่ใช่ที่สุดท้ายที่เราจะอยู่ได้ตลอดไปหรอกนะ

เหมือนปราสาทราชวัง

ต่อให้ใหญ่โตแข็งแรงแค่ไหนก็ต้องถล่มลงมา

ในวันหนึ่ง พอปราสาทพัง คนที่อยู่ในวังก็ต้องสร้างกันใหม่ ไม่ต่างกับ
ปราสาททรายบนชายหาด ซึ่งจะสร้างได้เหมือนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้”
“แล้วไม่มีที่ที่เราจะอาศัยอยู่ได้ตลอดไปเหรอคะ?”

“มี! แต่ไม่ใช่สถานที่นะ เป็ นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่พ้นไปจากทุกที่

หญิงสาวสารภาพดื้อๆอย่างคนไม่มีมายา และนัน
่ ก็ท�ำให้อก
ิ๊ งุนงง

ทุกค�ำถาม

“ท�ำไมล่ะคะ เขายังไม่พบค�ำตอบกันหรือ?”
“ค�ำตอบน่ะพบแล้ว

“พระบอกว่านิพพานดีที่สุดจริงหรือเปล่า?”

พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ชัดๆแล้ว

กันแน่”

อิก
๊ ท�ำตาโตแบบไม่เข้าใจ
“มีงด
ี้ ้วยหรือคะ?”

เขีย
้ ว

“ใช่แล้ว!”

เจอแล้ว

แต่... คนสมัยนี้เขายังเถียงกันไม่จบน่ะจ้ะ ว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ยังไง

ทุกภาวะ ทุกสภาพ”

“ที่หนูเคยได้ยินพระบอกว่านิพพานใช่ไหมคะ?”

เนื่องจากภาพของมะแมเหมือนมีทุกค�ำตอบให้กับ

มะแมหัวเราะ ยื่นหน้ า ยื่นมือไปหยิกสองแก้มยุ้ยเบาๆอย่างมัน
“น้ องอิก
๊ นี่อยากรู้อยากเห็นยิ่งกว่าพี่มะแมอีกนะ”
“แล้วค�ำตอบมันยากขนาดนัน
้ เลยเหรอคะ?”

“จริงสิ!”

“ถ้าง่ายนัก คนก็ไปนิพพานกันหมดน่ะสิ... เอางี!้ ไว้ถ้าพี่มะแม

“แล้วนิพพานหน้ าตาเป็ นยังไง พี่มะแมเคยเห็นไหม?”

เจอคนที่สอนพี่มะแมได้ เราค่อยไปเรียนพร้อมกัน ตกลงไหม?”

“ไม่เคย!”

“ตกลงค่ะ!”

“แล้วพี่มะแมรู้ได้ยังไงว่าดีที่สุด?”

ค�ำถามไม่รู้จบของเด็กน้ อยท�ำเอาสาวพลังจิตชักคิดหนัก

“บางอย่างเราก็ต้องเชื่อด้วยเหตุผล ก่อนดัน
้ ด้นไปเห็นกับตา”
“เหตุผลยังไงคะ?”

“อย่างเช่น... ถ้าสวรรค์เปลี่ยนได้ ก็แปลว่ากลับมาทุกข์ได้ ถูก

ไหม?”

“ถูกค่ะ!”

“แต่นิพพานไม่เปลี่ยนอีก

ก็แปลว่าสุขถาวรใช่ไหม?

ถาวรได้ อันนัน
้ ต้องนับว่าดีที่สุดไง”

อะไรสุข

“แล้วเขาไปนิพพานกันยังไงคะ?”
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บทที่ ๑๒
มะแมมาถึงสถานที่นัดอันเป็ นสวนอาหารใหญ่

แยกเป็ นเรือน

เป็ นห้องย่อย เป็ นหย่อมพื้นที่จัดเลีย
้ ง ตัง้ อยู่ริมคลอง บรรยากาศด้าน
หน้ าดูวุ่นวายด้วยลูกค้าเดินเข้าเดินออกพลุกพล่าน แถมมีฝูงคนหน้ ามุ่ย

นัง่ รอยืนรอเป็ นจ�ำนวนมาก แสดงว่าต้องมีอะไรดีให้ติดใจเป็ นพิเศษถึง
ยอมคอยคิวกันขนาดนัน
้

เมื่อมะแมบอกพนักงานต้อนรับว่ามีที่นัง่ จองในชื่อคุณอัคระ เด็ก

หนุ่มคนหนึ่งก็พาเดินมายังเรือนใหญ่มุมสงบติดคลอง กว้างขวางโอ่โถง
อย่างออกแบบไว้รองรับแขกเหรื่อสัก ๒๐-๓๐ ที่

เด็กหนุ่มเปิ ดประตูให้มะแมก้าวเข้ามาข้างใน เงาร่างของใครคน

หนึ่ง นัง่ เด่นเป็ นสง่ารอที่กลางโต๊ะยาวอยู่ก่อนแล้ว และเป็ นอีกครัง้ ที่
รัศมีความเป็ นเขาคนนัน
้ บีบหล่อนให้รู้สึกตัวลีบเหมือนเด็กกลัวผู้ใหญ่
“สวัสดีค่ะคุณอัคระ”

มะแมค้อมศีรษะพนมมือไหว้อย่างอ่อนน้ อม ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน

รับไหว้

“สวัสดีคุณมะแม”

แย้มยิม
้ เชื้อเชิญให้นัง่

มะแมหย่อนกายลงนัง่ ตามค�ำเชิญ

กระเป๋าถือแล้วเหลือบซ้ายแลขวา

วาง

“จองห้องใหญ่เชียวนะคะ กินกันแค่สองคน”

“ผิดหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่า จะได้รีบเปลี่ยนห้อง เดี๋ยวกินเท่าไหร่ก็

ไม่อิ่มเสียที”
กอล์ฟ

มะแมหัวเราะรื่น

อัคระใส่เชิต
้ แขนสัน
้ เหมือนเพิ่งกลับจากสนาม

ดูผ่อนคลายเป็ นกันเองกว่าวันก่อน ส่วนหล่อนเลือกใส่สูทขาว

ชุดท�ำงานเดิม

เพื่อให้ม้ อ
ื เย็นครัง้ นี้ดูเป็ นส่วนหนึ่งของงานที่ยังสะสาง

ไม่เสร็จ หาใช่ดินเนอร์หวานแหววแต่อย่างใด

พนักงานมายืนรอจดรายการอาหาร ซึ่งอัคระก็พยักหน้ าให้มะแม

ช่วยคิด

“สัง่ เลยนะ”
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“คุณอัคระเลือกเถอะค่ะ มะแมได้ทุกอย่าง”

“อย่างคุยกับผมมาพักหนึ่งนี่ มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างไหม?”

หญิงสาวเอียงคอหัวเราะนิดๆ ชายหนุ่มสัง่ กับไป ๔ จาน และเมื่อ

“นิมิตอะไร?”

“งัน
้ ผมเลือกแบบกินแล้วทายอนาคตแม่นก็แล้วกัน”

พนักงานเดินออกไป ทัง้ ห้องก็เหลือเพียงเขากับหล่อนตามล�ำพัง อัคระ
นัง่ นิ่ง ขณะที่มะแมขยับตัวเคอะเขิน

“กินแค่สองคน เขายอมให้จองห้องใหญ่ด้วยหรือคะ?”
“ไม่เห็นเจ้าของว่าอะไรนะ”

ค�ำตอบบอกเป็ นนัยว่าเขาสนิทชิด

เชื้อกับนายใหญ่ของที่นี่ดีพอ “คุณมะแมเป็ นยังไงบ้าง วันนี้ให้ค�ำปรึกษา
เหนื่อยไหม?”

กังวานเสียงนุ่มหูนัน
้

ส�ำรวจโน่นนี่เพื่อซ่อนยิม
้

ฟั งอบอุ่นจนมะแมต้องแกล้งเหลียวหลัง

กระทัง่ แน่ใจว่าปรับริมฝี ปากให้รอยยิม
้ เลือน

ลงจนหุบสนิทได้ จึงค่อยหันกลับมาตอบ

“อ๋อ! วันนี้เหรอคะ ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะ แค่คุยกับลูกค้าสิบกว่า

คน คุณอัคระคุมคนเป็ นร้อยน่าจะเหนื่อยกว่า”

อันที่จริงมะแมไม่รู้สึกเลยว่าเขาเหนื่อย เพลีย อ่อนเปลีย
้ เพราะ

ดูออกจะเป็ นหนุ่มทรงพลก�ำลังเหลือเฟื อ

เยี่ยงนักกีฬาที่ออกก�ำลัง

สม�่ำเสมอ แถมน่าจะเล่นกล้ามด้วย แต่หล่อนก็แย็บไปเรื่อง ‘คุมคน’
เพื่อเลียบเคียงถามถึงอาชีพการงานของเขาบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ต้องคุยกัน

“ผมหาคนมาช่วยได้เยอะ ไม่เหนื่อยเท่าไหร่”
“เป็ นงานเกี่ยวกับอะไรหรือคะ?”

“ปกติคุณมะแมดูให้ลูกค้าออกไหมว่าท�ำอาชีพอะไรแบบไหน?”

“ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะ ถ้าเป็ นหมอใจดี มีประกายความเป็ น

นักรักษาฉายชัด

มะแมจะเห็นรัศมีสว่างอบอุ่นจากการเยียวยาผู้คนให้

“ก็มีเหมือนกัน”

“นัน
่ เป็ นสิ่งที่มะแมก�ำลังสับสน เพราะมองทีไร ก็ไม่เหมือนเดิม

สักที งานของคุณอัคระอาจมีหลายแง่หลายมุม แบบที่มะแมไม่รู้จัก ไม่
เคยเจอมาก่อน”

“อย่างเช่นยังไง?”
“แรกสุด

เหมือนเห็นคุณอัคระยืนแจกจ่ายความเย็นให้กับผู้คน

ที่มารายล้อมมากมาย”

อัคระท�ำหน้ าตกใจ

“นี่หมายความว่าอนาคตผมต้องไปยืนขายไอติมหรือ?”

มะแมหัวเราะออกมาดังๆ แต่แล้วก็รีบส�ำรวม เหลือแค่ยม
ิ้ ข�ำ

“มิได้ค่ะ... นิมิตความเย็นที่แผ่รอบ เป็ นสัญลักษณ์แทนน�้ ำใจยิ่ง

ใหญ่ อันนี้ไม่ได้มายอกัน แต่พูดตามเนื้อผ้าเท่าที่เห็น จิตของคุณอัคระ
ตัง้ ต้นจากตรงนัน
้ ”

ชายหนุ่มท�ำท่าผ่อนคลายโล่งอก
“แล้วไป...”

หญิงสาวหัวเราะอีก

คิดถึงได้ไม่เลิก

วันก่อนอัคระฝากเสน่ห์ลึกลับที่สะกดให้

แต่วันนี้เขาเปิ ดฉากด้วยเสน่ห์แห่งการเป็ นคนร�่ำรวย

อารมณ์ขัน ชวนให้อยากปล่อยตัวปล่อยใจตามสบาย

มะแมอดคิดไม่ได้ว่าหัวใจหล่อนก�ำลังยอมเป็ นลูกไก่ในก�ำมือของ

เขา มันจะง่ายไปไหมนี่?
กะพริบตาทีหนึ่ง

คอตัง้ หลังตรง

ถอนจิตจากอาการถล�ำเข้าไปติดบ่วงเสน่ห์

เอ่ยสืบต่อแบบเรื่อยๆ

หมดทุกข์ทางกาย อย่างนี้ทายไม่ยากว่าเป็ นหมอ แต่หลายๆอาชีพที่มี

เป็ นการ

ถึงค่อยเห็นนิมิตพฤติกรรมในสาขาอาชีพของเขาได้”

รู้สึกว่าเป็ นกระแสของนายที่ต้องออกค�ำสัง่

พฤติกรรมซับซ้อน

ส่วนใหญ่มะแมจะไม่แน่ใจจนกว่าจะคุยกันสักพัก

“คือเล็งให้เห็นเองตัง้ แต่มองหน้ าครัง้ แรกไม่ได้?”
“ไม่ได้ค่ะ”
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สีหน้ าไม่ถึงกับเคร่งเป็ นงาน

“แต่เมื่อมะแมสัมผัสกระแสที่แผ่ออกมาจากคุณอัคระเป็ นปกติ ก็
นิมิตที่เกิดขึ้นจากกระแส

แบบนี้ จึงเป็ นผู้บริหารที่คุมคน หรือกุมชะตาชีวิตพนักงานเป็ นร้อยเป็ น

พัน แถมเกี่ยวข้องกับการเทเงินออกและโกยเงินเข้ามหาศาลด้วย แต่
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“เหมือนอะไร?”

แปลก...”

“เหมือนคุณอัคระพยายามสร้างอาณาจักรใหม่ข้ น
ึ มา!”

ขมวดคิว
้ นิดๆอย่างจะหาค�ำพูด
“แปลกยังไงครับ?”

“ใจมะแมไม่ตัดสิน ว่าภาพที่เห็นคือภาพของนักธุรกิจ”
“ชักสนุกแล้วสิ มีค�ำอธิบายไหมว่าท�ำไม?”

“คือ... นิมิตการท�ำงานที่เด่นชัดของคุณอัคระ ไม่ใช่การบริหาร

หรือการเจรจาต่อรองแบบนักธุรกิจ แต่เป็ นแบบ... เกลีย
้ กล่อมคน”
“เหมือนนักการเมืองตอนหาเสียงหรือเปล่า?”

“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่แบบหาเสียงหรือเอาดีเข้าตัว โยนชัว
่ ให้คนอื่น คือ

เหมือนงานของคุณอัคระต้องตัง้ เป้ าว่าจะเปลี่ยนใจคนให้ได้”
“นิมิตทัง้ หมดมีอยู่แค่นี้?”
“ยังค่ะ ยังมีอีก”

“งัน
้ ต่อเลย เรื่องของตัวเองนี่ยิ่งฟั งยิ่งน่าสนใจนะ”
อัคระท�ำท่ากระตือรือร้น

อย่างระแวง

จนมะแมต้องปรายตาเหลือบแลเขา

พูดเองขนลุกเอง และแอบลูบปลายแขนเบาๆอยู่ใต้โต๊ะ

ฝ่ ายชายหนุ่มนิ่งเงียบ เป็ นความเงียบที่แฝงพลังใหญ่อย่างลึกลับ
“อาณาจักรของผมสร้างไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?”

สีหน้าของอัคระอ่านยากว่าค�ำถามนั น
้ เป็ นไปแบบไหลตามน�้ ำหรือ

อยากรู้จริงๆ

“มะแมเห็นแต่ความยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตา เพิ่งวางรากฐาน เพิ่ง

ก่อปราสาทราชวัง แต่ยังไม่ใกล้เคียงค�ำว่า ‘สร้างเสร็จ’ เพราะงัน
้ บอก
เป็ นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกหรอกค่ะ”

“จะเป็ นอย่างนี้ไหม เขาว่าการเริ่มสร้างธุรกิจ ก็เหมือนการสร้าง

อาณาจักรใหม่ข้ น
ึ มา ต้องมีประมุข ต้องมีข้าราชบริพาร ต้องมีพสกนิกร
ต้องมีอริราชศัตรู คุณมะแมเห็นองค์ประกอบเหล่านี้ครบเลยไหม?”
หญิงสาวสัน
่ ศีรษะ

“อาณาจักรที่มะแมเห็น

ไม่ใช่อุปมาอุปไมยเทียบเคียงกับธุรกิจ

“มะแมเกริ่นตัง้ แต่ต้นนะคะ ว่าสับสน ไม่รู้นิมิตไหนจริงนิมิตไหน

ใหญ่ มะแมว่ามันคืออาณาจักรในความหมายของอาณาจักรของจริง!”

ชายหนุ่มโบกไม้โบกมือวุ่น

ส�ำเร็จหรือเปล่า?”

เท็จ หวังว่าคงไม่ได้ก�ำลังพูดขายตัวเองไปเรื่อยๆ”

“ตรงข้ามเลย ไม่มีเรื่องตลกให้ผมจีส
้ ักค�ำ พูดต่อเถอะ ยังมีนิมิต

“เอาล่ะ!

งัน
้ ผมถามอย่างนี้แล้วกัน

พลังจิตสาวเงียบนาน

อาณาจักรของผมจะสร้าง

มองลึกลงไปแล้วเห็นพลังความยิ่งใหญ่

อะไรอีก”

ของอัคระ

โน่นผสมนี่อย่างนักประดิษฐ์คิดค้น ซึ่ง... ผลที่ออกมาก็มักจะประมาณ

สมบูรณ์ คล้ายเต็มไปด้วยคลื่นรบกวนให้ภาพพร่าเลือน หรือเป็ นภาพ

“พอมะแมพยายามเล็งลึกลงไป ก็เห็นเหมือนคุณอัคระทดลองจับ

ว่า ไม่มีใครเคยท�ำได้มาก่อน หรือคนอื่นคิดกันแทบตายก็คิดไม่ออก”
แววตาคนพูดเองเคลือบอยู่ด้วยความสงสัย

พันกันจนสับสนขนาดนัน
้ มาก่อน

เพราะนิมิตไม่เคย

“แล้วบอกได้ไหมว่าผมวิจัยทดลองเกี่ยวกับอะไร?”
“พ้นจากพิสัยสัมผัสของมะแมค่ะ

มากๆ อีกอย่าง มองๆไปเหมือน...”

ทราบแค่ประมาณว่าไฮเทค

สาวพลังจิตเว้นวรรคนาน กระทัง่ คนรอฟั งเลิกคิว
้ เหมือนชักสงสัย
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จนเกินกว่าจะสัมผัสถึงความล้มเหลวในภายภาคหน้ า

แต่

แปลก ใจไม่ยอมรับ ไม่รู้สึกใช่ เมื่อคิดถึงนิมิตอาณาจักรที่สร้างเสร็จ
เสร็จครึ่งๆกลางๆ คาราคาซังชอบกล

“เกินความสามารถที่จะรู้ส�ำหรับมะแมค่ะ”
“อ้าว!”

“มะแมเห็นอย่างไรก็บอกอย่างนัน
้ นะคะ

ไม่ได้หยัง่ รู้ทงั ้ หมด

กรณีของคุณอัคระ มะแมสารภาพว่าไม่มน
ั ่ ใจอะไรเลย ทุกอย่างดูขัด
แย้งเกินความเข้าใจ ทัง้ ที่พยายามท�ำความเข้าใจเต็มที่แล้ว”
“แปลว่ายิ่งเห็นนิมิตมากขึ้นเท่าไหร่

ความขัดแย้งยิ่งมากขึ้น
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เท่านัน
้ ?”

“ค่ะ!

เอาง่ายๆ

บางสัมผัสบอกมะแมว่าคุณอัคระก�ำลังท�ำเรื่อง

ใหญ่ มีผลดีกับสาธารณชนโดยตรง แต่กลับท�ำในสถานที่ลับ ปกปิ ด
ยิ่งยวด มะแมนึกไม่ออกว่าอะไรดีๆท�ำไมถึงเปิ ดเผยไม่ได้”

ดวงตาอัคระทอประกายวาบวาว ก่อนจะเลือนแสง เบนสายตา

การสัมผัสใจ แจ่มชัดแทบไม่ต่างจากมือเปล่าสัมผัสมือเปล่า
หญิงสาวเป็ นฝ่ ายท�ำลายความเงียบก่อน

“ถึงตอนนี้มะแมยังสงสัยอยู่ไม่หายนะคะ ว่าท�ำไมคนใหญ่คนโต

อย่างคุณอัคระ ถึงต้องมาใช้บริการเด็กๆอย่างมะแม”
“รู้ได้ยังไงว่าคนใหญ่คนโต?”
เขาถามยิม
้ ๆ

มองไกลและยิม
้ ซึม

“รู้ก็แล้วกัน!”

“งานบางอย่าง เปิ ดเผยไปก็โดนหาว่าบ้าเปล่าๆ”

หล่อนตอบแบบยิม
้ ๆไปกับเขา

พลังจิตสาวโน้ มตัวมาข้างหน้ า คราวนี้เป็ นฝ่ ายซักบ้าง
“แปลว่าที่มะแมดูไว้ ตรงหมดเลยหรือคะ?”

อัคระตวัดหางตาแลมะแมแวบหนึ่งก่อนเมินไปอีกทาง ตอบด้วย

ส�ำเนียงขรึมกว่าเมื่อครู่

“ในระดับของคุณ เรียกว่าแม่นอย่างน่าทึ่งก็แล้วกัน!”
มะแมตัวชาด้วยความงงงัน

ค�ำนัน
้ ของเขาหมายความว่า

อย่างไร... ในระดับของหล่อน... นี่เขาจัดหล่อนเข้าระดับไหนตัง้ แต่เมื่อ
ไหร่?

วูบหนึ่ง ค�ำพูดประกอบกับอ�ำนาจในตัวอัคระ สะกิดใจให้ระลึกถึง

บอส และความเหมือนกันนัน
้ มีผลให้หล่อนได้แต่กะพริบตาปริบๆคล้าย
เด็กน้ อยรอดูการเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่ โดยไม่กล้าเอ่ยค�ำถามใดต่อ
แม้อยู่ในความเงียบ

แต่กลับไม่อึดอัด

ระหว่างเขากับหล่อน

ปราศจากแรงผลัก ไร้ก�ำแพงกัน
้ และไม่มีความแปลกหน้ าต่อกัน ถึงขัน
้

“ผมยังไม่โตจริงหรอก และอีกอย่าง ต่อให้โตแค่ไหน ทุกคน

ก็ต้องการที่ปรึกษากันทัง้ นัน
้ ...

กับข้าวจะชืดเสีย”

ระหว่างรับประทานมื้อเย็นด้วยกันเงียบๆ

เรื่องอื่นที่ไกลตัว

ตอนนี้คล้ายค�ำถามจะผุดขึ้นในหัวเสียเอง

กับใครกันแน่...

แล้วก็ทนกระแสจากสายตาของมะแมไม่ได้ จนต้องค่อยๆเบนไปสบ
นัยน์ตาของทัง้ สองฝ่ ายมีความตรงไปตรงมาเสมอกัน

แต่

ไม่กลัวที่

จะพูดความจริงเหมือนๆกัน พอประสานกันจึงกลายเป็ น ณ ขณะแห่ง
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ว่าหล่อนก�ำลังนัง่ อยู่

กระทัง่ ต่างฝ่ ายต่างรวบช้อนส้อม มะแมจึงตัดสินใจถามตรงๆ

ตอบ

ชายหนุ่มมองตามหลังเด็กสาวอย่างปราศจากความหมาย

ซึ่งมะแมก็เอออวยไปตาม

เสียงสนับสนุน หรือไม่ก็แรงใจให้เขาครึกครื้นเล่นชัว
่ ครู่เท่านัน
้

และตักข้าวใส่จานให้ พอทุกอย่างบนโต๊ะเสร็จเข้าที่ก็พากันเดินออกจาก
ไหวๆเป็ นสัญญาณให้ออกไปได้

เขาชวนหล่อนคุย

แค่ว่าเขาไม่ได้ต้องการค�ำตอบจากหล่อนจริงจังนัก ค�ำของหล่อนเหมือน

อยู่?”

เรือน เหลือเด็กสาวไว้คนหนึ่งยืนรอค�ำสัง่ ตรงมุมห้อง แต่อัคระโบกมือ

หยอกเย้าให้ข�ำได้บ้าง

เดี๋ยว

ธรรมเนียม แต่ใจชักอยากรู้เพิ่มขึ้นทุกทีว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ ทราบ

ที่มะแมกล้ามองหน้ าเขาข้างเดียว ไม่ละสายตาไปไหน

ขณะนัน
้ เอง พนักงานชายหญิง ๓ คนก็น�ำอาหารทยอยมาเสิร์ฟ

ว่าแต่เราเริ่มลงมือกันดีกว่านะ

“ตกลงจะเฉลยให้มะแมทราบไหมคะว่าคุณอัคระก�ำลังท�ำอะไร
ชายหนุ่ ม มองหญิ ง สาวที่ นั่ ง ตรงข้ า มด้ ว ยยิ้ ม ละไมครู่ ห นึ่ งก่ อ น
“บอกก็ได้”

มะแมใจเต้นระทึก เพราะไม่นึกว่าบทจะง่ายเขาก็ไม่มีลีลาโยกโย้

ใดๆเลยสักนิด

อัคระเอื้อมไปลากซองจดหมายฉบับหนึ่ง

ซึ่งมะแมเห็นวางอยู่

ห่างออกไปทางด้านซ้ายมือของของเขาตัง้ แต่แรก แค่คิดไม่ถึงว่าจะมา
มีส่วนเป็ นบทเฉลยอย่างนี้
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“เปิ ดอ่านดูสิ”

เขายื่นให้กับมือแบบไม่มีพิธีรีตอง

หญิงสาวจดจ้องด้วยประกาย

พิศวงครู่หนึ่ง ก่อนรับมาแกะด้วยมือสัน
่ เทา

กระดาษจดหมายไร้เส้น ปรากฏลายมือที่เคยคุ้นมาระยะหนึ่งใน

ช่วงหลัง กับข้อความสัน
้ กระชับตรงไปตรงมา...

แล้ว!

คนที่คุณเคยอยากสื่อสารสองทาง ก�ำลังนั่งอยู่ตรงหน้า

มะแมอยากข�ำแต่ข�ำไม่ออก วางหน้ าไม่ถูก
“ไม่รู้จะว่ายังดีค่ะ... เอ่อ... แหม...”

“เอาน่า! พูดอย่างที่พูดมาตัง้ เยอะแล้วนัน
่ แหละ”
เขายิม
้ มุมปากและมองลึกลงไปในตาหล่อน

ซึ่งหล่อนก็ตอบตา

ด้วยแววขลาด

“ขอบคุณนะคะ ที่ให้เกียรติมะแมขนาดนี้ แต่... เอ่อ... คุณ...”
“ไหนเรียกพี่อัคซักค�ำซิ”
“พี่อัค...”

อกใจไหวหวิวคล้ายจะเป็ นลม รู้ตัวเลยว่าหน้ าซีดค้าง และเป็ น

นานกว่าจะกล้าช้อนตาขึ้นมองใครคนหนึ่ง ซึ่งไม่เคยนึกเคยฝั นว่าจะได้
พบหน้ า

“เห็นไหม! คุ้นแล้ว”

หญิงสาวเกิดอาการวิงเวียนเป็ นระลอก

ปากหัวเราะทัง้ ที่ใจอยากร้องไห้

ในความเงียบขนาดยินเสียงระบายลมหายใจได้ถนัด อัคระหันไป

“นี่มันอะไรกันคะ?”

“เอาผลไม้รวมมาจานหนึ่งนะ”

“แล้ว... ท�ำไปเพื่ออะไรคะ?”

พยักเรียกเด็กที่ยืนเฝ้ าอยู่นอกประตู

จานชามถูกเก็บออกจากโต๊ะโดยผู้ช่วยสองคนที่ตามเข้ามาทีหลัง

และเพียงเมื่อโต๊ะว่างลง จานผลไม้ก็ถูกน� ำมาวางแทนในเวลาไม่นาน
อัคระใช้ส้อมจิม
้ ชิน
้ สับปะรดใส่ปาก

ทว่าหญิงสาวเอาแต่นัง่ แข็งทื่อ
ไปแล้ว

และบุ้ยปากให้มะแมจิม
้ ตาม

มองเขานิ่งราวกับถูกสาปให้เป็ นเทวรูป

“เป็ นอะไร ท�ำอย่างกับเห็นเทวดา”

นัน
่ เอง มะแมจึงหัวเราะเฝื่ อนๆออกมาได้
“ก็เคยนึกว่าเป็ นเทวดาจริงๆนี่คะ”
“ตอนนี้เห็นแล้วนี่ว่าไม่ใช่

เพราะฉะนัน
้ เลิกท�ำท่าท�ำทางเหมือน

เป็ นมนุษย์น้� ำแข็งได้แล้ว เธอกับพี่ไม่ใช่อ่ น
ื ไกลที่ไหน”
มะแมกะพริบตาถี่ๆ สลัดหน้ าอย่างมึนงงไม่หาย
“คุณอัคระ... นี่เป็ นคุณจริงๆหรือคะ?”
“เรียกพี่อัคเถอะ”

“เรียกไม่ออกหรอกค่ะ คุณเหมือนไม่ใช่คนธรรมดา”
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“ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วอะไร จะให้เป็ นลิงพูดได้เหรอะ?”

จ้องเขาอย่างทึ่งไม่หาย

“มันก็อย่างที่เห็นน่ะแหละ”
“มะแมเก่งไม่ใช่เหรอ

ท�ำไม”

ลองรู้เอาเองสิว่าเพื่ออะไร

ต้องถามพี่

“ไม่ได้เก่งขนาดรู้ไปทุกอย่างนี่”

“ไม่รู้ทุกอย่าง แล้วรู้ใจตัวเองหรือเปล่าว่าคืนนี้อยากไปนัง่ ดูทะเล

กับพี่ไหม?”

หญิงสาวอึ้งอย่างตามไม่ทัน ตอบแบบสับสนใจสุดขีด
“เพิ่งรู้จักกันวันเดียวจะชวนไปทะเลดึกๆดื่นๆ

อะไรคะ?”

เห็นมะแมเป็ น

“ตอบพี่ซิ! อยากไปหรือเปล่า?”

ต้องเป็ นนาน กว่าจะมีเสียงอุบอิบเล็ดลอดผ่านริมฝี ปากของหญิง

สาวออกมาได้ว่า “อยาก...”

ด้วยอัตราเร่งทะยานจากต�ำแหน่งหยุดนิ่ง

พุ่งไปถึง

๑๖๐

กิโลเมตรต่อชัว
่ โมงในชัว
่ เวลา ๖ วินาที เผลอนับดาวบนห้วงฟ้ ามืดแค่
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ไม่กี่ดวง

บูรพาวิถี

‘บูกัตตี้

เวย์รอน’

ก็พาสองหนุ่มสาวพุ่งลิ่วข้ามทางลอยฟ้ า

มาแล่นเรื่อยบนถนนเลียบชายหาดบางแสน

แห่งความมหัศจรรย์หอบพัดมาก็ไม่ปาน

ราวกับสายลม

อัคระลดประทุนลง ปล่อยให้ลมทะเลราตรีอันฉ�่ ำชื่นเข้ามาปะทะ

หัวใจยิม
้ ได้ เขาขับวนบนเส้นทางรอบเขาสามมุก แล้วที่สุดก็เลือกจอด
บริเวณว่างวายเหล่ามนุษย์ หันหน้ าออกทะเล เพื่อเสพบรรยากาศยาม
ค�่ำคืนที่เหมือนทัง้ โลกเหลือเพียงเขากับหล่อนสองคนตามล�ำพัง

มะแมทอดตามองห้ ว งทะเลมื ด และท้ อ งฟ้ าประดั บ ดาวด้ ว ยใจ

สงบนิ่ง ความรู้สึกเกร็งจนตัวลีบผ่านพ้นไปแล้ว เหลือแค่ความสงสัยนิด
หน่อยว่านี่หล่อนก�ำลังท�ำอะไรอยู่ คิดอย่างไรถึงยอมมากับเขาขนาดนี้
เอียงหน้ าเหลือบมองพวงมาลัยสามแฉก

สัญลักษณ์

∃B ของบูกัตตีเ้ ด่นหรา

ด้านข้างของชายหนุ่มเจ้าของรถ
ถึงว่าจะมาปรากฏกับตาได้จริงๆ

เห็นตรงกลางเป็ นตรา

แล้วไล่สายตาขึ้นจับจ้องเสีย
้ วหน้ า

สัมผัสทัง้ หมดคล้ายภาพฝั นที่นึกไม่

ความรู้สึกตลอดทางยามนัง่ ข้างเขาในรถคันนี้

ศูนย์กลางจักรวาล

คือการเป็ น

ที่รวมเอาทุกสายตามาจ้องมองด้วยความสนใจ

ตลอดจนมอบความย�ำเกรงให้อย่างรู้ว่าคันนี้เกิดมาเพื่อเร่งแซงน� ำ โดย
ไม่มีใครหาญกล้าไล่กวดตาม
ทุกวินาทีบนบูรพาวิถี

กระโจน

จุดเล็กๆเบื้องหน้ าไม่เคยอยู่ไกลเกินแรง

แต่กลับห่างไกลจากภยันตรายหลายขุม

แม้หลายครัง้ ที่

ต้องหลีกหลบข้ามเลนฉับพลัน ก็เป็ นไปด้วยความรู้สึกมัน
่ คง ไหลรื่น
เยี่ยงยนตรกรรมล�้ำเลิศที่คอยช่วยระวัง
สถานการณ์สุ่มเสี่ยงใดๆ

ความเป็ นหนึ่งบนทางลอยฟ้ าที่ผ่านมา

ไม่พาคนในรถเข้าไปอยู่ใน
อาจเป็ นวิธีแนะน� ำตัวให้

หล่อนรู้จักเขาลัดๆ ส่วนชายทะเลสงบปลอดผู้คนแห่งนี้ อาจเป็ นวิธีบอก
ให้ทราบว่า เขาต้องการพาหล่อนมาถึงจุดหมายแบบไหน
ส�ำเหนียกสัมผัสใจอัคระ

อารมณ์ของเขาก�ำลังผ่อนคลายเต็มที่

แต่ขณะเดียวกันก็มีสติอย่างใหญ่ รู้ตัวว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ที่ไหน ไม่มีสัก
ขณะที่ปราศจากเหตุผล และนัน
่ ก็ชวนให้มะแมใคร่ถาม
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“มีเหตุผลที่เราต้องรีบสนิทกันขนาดนี้ใช่ไหมคะ?”

“ใช่...” อัคระตอบเรียบเนือย ไร้พิธีรีตอง แต่ก็ฟังมีน้� ำหนักเป็ น

จริงทุกค�ำ “ถ้าจะต้องเปิ ดเผยความลับส�ำคัญที่สุดให้ใครรู้ คนๆนัน
้ ก็ควร
เป็ นคนสนิท ไม่ใช่คนแปลกหน้ า จริงไหม?”

หญิงสาวระบายลมหายใจเหยียดยาวและนุ่มนวล

เบนสายตา

ไปร่วมทัศนาทัศนียภาพร่วมกับเขา ณ ขอบโลกกว้างเบื้องไกล ความ
ไพศาลของแผ่นดินแผ่นน�้ ำแผ่ตัวสงบเงียบ
เนิ่นนาน

ราวศานติจะเป็ นใหญ่ได้

“มะแมก�ำลังรอฟั งค่ะ”

อัคระเงียบเป็ นครู่ก่อนเอ่ยด้วยอารมณ์สงบราบคาบ

“อีกไม่นาน สิ่งที่เราก�ำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ จะแตกต่างไปมาก”
“โลกจะแตกหรือ?”

ชายหนุ่มส่ายหน้ าเล็กน้ อย
“แตกต่าง ไม่ใช่แตกดับ”

“ผู้คนจะล้มหายตายจากไปกันเยอะใช่ไหม?”
คราวนี้เขาผงกศีรษะ

ซึ่งก็ไม่ท�ำให้มะแมประหลาดใจนัก

เนื่องจากเค้าลางปรากฏชัดขึ้นทุกวันอยู่แล้ว
“พี่อัครู้จากอะไร?”
“การค�ำนวณ”

“ไม่ได้ใช้สัมผัสหรอกหรือคะ?”
“ก็ประกอบกัน

แต่จิตสัมผัสบอกได้คับแคบจ�ำกัดเป็ นบางเวลา

เหมือนอย่างที่มะแมเคยฝั นเห็นแผ่นดินไหว ก็ตงั ้ ใจรู้เอาไม่ได้ และเมื่อ

รู้ก็ไม่อาจระบุขอบเขตความเสียหาย จะมีการตายเท่าไหร่ รายชื่อผู้ตาย
มีใครบ้าง”

“การค�ำนวณของพี่อัคท�ำได้?”
“ยังแปลกใจอยู่อีกหรือ?”
หญิงสาวอึ้ง

ความใกล้ชิดเยี่ยงคนปกติธรรมดา

ก�ำลังนัง่ คุยอยู่กับใคร

ท�ำให้ลืมไปว่า

“แล้ว... การค�ำนวณของพี่อัคบอกอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
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โลกหรือคะ?”

“ที่ผ่านมาก็บอกถูกว่าที่ไหน เมื่อไหร่ จะมีการกวาดล้างผู้คนออก

จากโลกด้วยวิธีตายหมู่เรือนร้อย เรือนพัน เรือนหมื่น หรือเรือนแสน
แต่ที่น่ากลัวคือมันฟั นธงไว้ล่วงหน้ าเรียบร้อยว่า

ยกระดับขึ้นเป็ นเรือนล้าน!”

เร็วๆนี้การตายหมู่จะ

“มันนี่คือคอมพิวเตอร์พยากรณ์?”
“เปล่า...

ซีอุสไม่ได้พยากรณ์

และจักรวาลต่างหาก!”

แต่มันเปิ ดเผยความลับของโลก

“ซีอุส...” หล่อนทวนชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่อัคระเอ่ยถึง “คุ้นๆ

ว่าเป็ นชื่อของเทพอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ?”

“ซีอุสเป็ นนามมหาเทพผู้มีหน้ าที่ตรวจตราควบคุมจักรวาล หรือ

อีกนัยหนึ่งคือผู้มองโลกลงมาจากท้องฟ้ า ด้วยดวงตาสวรรค์”
“แล้วใครเป็ นคนสร้างมันขึ้นมา?”
“เซธกับพี่”

“ชีวิตอมตะ?”

“ไม่มีอะไรเป็ นอมตะหรอก

เรียกว่าต่อชีวิตได้เท่าที่จะพอใจก็

แล้วกัน”

“วาว...” มะแมอุทานเป็ นเสียงครางแผ่ว “รู้สึกเหมือนกันค่ะว่า

บอส... เอ่อ... เซธ... มีพลังชีวิตแปลกๆ แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดา
ชอบกล”

“อือ... ตัง้ แต่แรกเห็น พี่ก็รู้สึกว่าเซธแปลกไปหมด แต่พอคุ้นๆกัน

ก็เหมือนคนธรรมดาที่รัก โลภ โกรธ หลงได้นี่เอง”

“สัมพันธภาพระหว่างพี่อัคกับเขา ดีหรือร้ายแค่ไหนกันแน่คะ?”
“เรื่องมันยาว...”

ดูเหมือนเขามีแก่ใจเล่าเพียงสัน
้

“บอสเคยเรียกพี่อัคว่าหัวขโมยด้วยล่ะ!”

หญิงสาวแกล้งฟ้ อง เผื่อจะได้ฟังความเป็ นมาของเทวดาสององค์

“เซธคือ... เขา?”

มากกว่านี้ ซึ่งได้ผล เขาท�ำหน้ าเข้มก่อนพูดหนักๆ

มะแมถอนใจ นึกแล้วว่าเทวดาทัง้ สององค์รู้จักมักจี่กัน เพียงแต่

อย่างคนคุมอารมณ์ได้เร็ว “สูตรการพยากรณ์เป็ นของเซธ แต่การสร้าง

“นึกว่าเขาแก่แล้วเสียอีก”

ได้ครอบจักรวาลเหมือนปั จจุบัน คือผลงานของพี่คนเดียว! เครดิตคนละ

“เขานัน
่ แหละ!”

ไม่นึกว่าจะสนิทขนาดเป็ นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน!
“ก็แก่แล้วน่ะสิ!”
“แค่ไหน?”

“เก้าสิบกว่า”

มะแมสะดุ้งและร้อง “ฮ้า?” ออกมาดังๆ เพราะตอนคุยโทรศัพท์

กับ ‘บอส’ ทัง้ สองครัง้ หล่อนสัมผัสถึงความเป็ นบุรุษร่างสูงใหญ่ ดวงตา

เป็ นประกายคมกล้า บารมีและอ�ำนาจในตัวเหมือนนักปกครองวัย ๖๐
แต่ความสดใหม่แห่งพลังชีวิตชวนให้นึกว่าไม่น่าถึง ๔๐ ด้วยซ�้ำ!
ชายหนุ่มอธิบายอย่างรู้ว่าหญิงสาวคิดอะไร

“วิทยาการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมของ ๒๐ ปี ข้างหน้ า เซธครอบ

ครองไว้ตงั ้ แต่เมื่อ ๒๐ ปี ก่อน แถมยังรู้จักศาสตร์ที่จะใช้ฌานสมาธิรักษา
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พลังความเป็ นหนุ่มให้คงอยู่ไม่หายไปไหนด้วย”

“ก็แล้วแต่จะมองนะ!”

ทว่าเพียงครู่เดียวก็สีหน้ าผ่อนคลายลง

เครื่องสืบค้นที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็ นหมื่นเป็ นแสน ให้ตอบค�ำถาม
ครึ่งอย่างนี้ สมควรเรียกพี่ว่าเป็ นหัวขโมยแน่หรือ?”

“อ้อ... ค่ะ... มิน่าล่ะ ค�ำว่า ‘หัวขโมย’ ที่ออกจากปากบอสถึงฟั ง

เอ็นดูชอบกล ใจจริงบอสคงไม่ได้คิดอย่างนัน
้ หรอก... ว่าแต่ที่จุดเริ่มต้น
นี่ บอสได้ตัวพี่อัคมายังไง ไปท�ำอะไรเข้าตาเขาเหรอ?”
“อย่างเซธไม่สนใจคนที่ท�ำอะไรเข้าตาหรอก

เกิดเข้าท่ามากกว่า!”

เขาสนคนที่ฤกษ์

“แล้วบอสได้ฤกษ์เกิดของพี่อัคมาจากไหน?”
“ตัง้ แต่สี่สิบปี ก่อนเป็ นต้นมา

เซธค่อยๆสร้างโรงพยาบาลขึ้นทัว
่

โลก จุดประสงค์หลักคือเพื่อเก็บข้อมูลเด็กเกิดใหม่ทุกคน ไม่เฉพาะแค่
วันเดือนปี และนาทีเกิด แต่รวมไปถึงตัวอย่างเนื้อเยื่อด้วย”
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มะแมพยักหน้ าช้าๆอย่างคนเข้าใจเร็ว
“ฤกษ์เกิดกับรหัสในยีนของพี่อัค

ท�ำงานใหญ่ด้วยกันใช่ไหมคะ?”
“ไม่ใช่แค่นัน
้ หรอก

บอกบอสว่าเหมาะจะเอามา

พี่มารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็ นพวกเกิดใต้ฤกษ์

จักรพรรดิ แต่ขณะเดียวกันก็มีดวงเกื้อหนุนเซธ เซธเลยคิดว่าแทนที่จะ
ต้องแข่งกัน สู้มาช่วยกันสร้างโลกใหม่ให้สมบูรณ์จะดีกว่า!”
“บอสคงไม่ฉกพี่อัคมาจากพ่อแม่ด้ อ
ื ๆใช่ไหมคะ?”

“ตอนแปดขวบ อยู่ๆครูใหญ่เรียกพ่อแม่ไปพบ แล้วแจ้งว่าไอคิว

ของพี่สูงเกินกว่าจะมัวมาเสียเวลานัง่ เรียนรวมกับเด็กทัว
่ ไป โตขึ้นอาจ
จะกลายเป็ นเด็กมีปัญหา แต่หากเรียนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ
เด็กอัจฉริยะโดยตรง ก็อาจกลายเป็ นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้”
“อย่างนี้เอง...”

แน่นอนว่าพ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกโตขึ้นเป็ นบุคคลระดับโลก และ

คิดปกป้ องทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ลูกต้องกลายเป็ นเด็กมีปัญหา

“พ่อแม่ของพี่สอบถามครูใหญ่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในทันที ว่า

ควรเอาพี่ไปเข้าโรงเรียนดีๆที่ไหน
โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ

แล้วครูใหญ่ก็พาพ่อแม่พี่ไปรู้จักกับ

ซึ่งเซธสร้างขึ้นมาอย่างถูกต้อง

รวบรวมเด็กไทยโดยเฉพาะ”

เพื่อเป็ นสถานี

“โห! มีทงั ้ เครือข่ายโรงพยาบาล มีทงั ้ เครือข่ายโรงเรียน เพียง

เพื่อใช้เลือกเลีย
้ งคน!”

“นัน
่ แหละ! บันไดสร้างโลกใหม่ของเซธล่ะ โรงเรียนของเขาที่

สร้างขึ้นในแต่ละประเทศ ทัง้ ทันสมัย ทัง้ อลังการ แถมค่าเทอมไม่แพง
เกินเอื้อม

หรือไม่ก็มีข้อเสนอให้ทุนเรียนฟรีแลกเปลี่ยนเงื่อนไขนิด

หน่อย พ่อแม่ของเด็กทุกคนที่มาก็ต้องเอาหมด”
“มีขน
ั ้ ตอนล้างสมองอะไรหรือเปล่าคะ?”

“ยังหรอก... ไม่มีใครรู้จักเซธด้วยซ�้ำระหว่างเรียน และหลักสูตร

การเรียนก็แหวกแนวกว่าโรงเรียนเด็กอัจฉริยะอื่นด้วย เพราะเด็กแต่ละ
คนจะถูกก�ำหนดให้เรียนแบบเน้ นตามความถนัด โดยไม่ต้องถาม ไม่

ต้องสอบความถนัดเสียก่อน”
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“สร้างคนให้สอดคล้องกับเส้นทางกรรมเก่า?”
อัคระยิม
้ แฝงนัยเยาะหน่อยๆ

“สร้างคนให้เหมาะกับความต้องการใช้งานมากกว่า”
“แล้วเมื่อไหร่คะที่บอสให้พี่อัครู้จักเขา?”
“พอเรียนถึงระดับหนึ่ง

จะมีการคัดตัวไปเรียนต่อระดับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนออกทุนให้ทงั ้ หมด โดยพ่อแม่
ไม่ต้องเสียสักบาท ข้อแลกเปลี่ยนเดียวคือต้องท�ำงานให้เครือข่ายของ
เซธเป็ นการใช้ทุนคืน และด้วยข้อแลกเปลี่ยนนัน
้ แหละ ที่เซธให้คนมา
พาพี่ไปหา”

“เป็ นมหาวิทยาลัยของบอสเองอีกหรือเปล่า?”

“เซธไม่ต้องการให้คนของตัวเองอยู่ในโลกแคบขนาดนั ้นหรอก

พี่เข้าเรียนในยูเหมือนเด็กวัยรุ่นทัว
่ ไป”
“จบจากไหนคะเนี่ย?”
“เอ็มไอที”

“ปริญญาเอก?”
“อือ...”

หญิงสาวสัมผัสถึงความอ่อนเยาว์ขณะรับปริญญา จึงถาม
“จบตอนอายุเท่าไหร่คะ?”
“สิบเก้ามัง้ ”

มะแมท�ำปากจู๋เงียบๆโดยไม่ส่งเสียง “อู้หู!” ออกมา นี่ถ้าตอน

พยายามใช้กูเกิล
้ สืบหาอัคระ
เรื่องของเขาได้ไม่น้อย

หล่อนสะกดชื่อเป็ นภาษาอังกฤษก็คงเจอ

“ยังไงบอสคงไม่สนใจเรื่องแค่ดอกเตอร์จบเร็วกระมังคะ

บอสต้องการจากพี่อัคจริงๆ คงมีแต่พี่อัคที่ท�ำได้”

สิ่งที่

“ก็ประมาณนัน
้ ”

“เกี่ยวกับเครือข่ายระบบพยากรณ์อะไรนัน
่ ใช่ไหม?”

“ใช่... ช่วงสามสิบ-สี่สิบปี ก่อน เซธยังไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า

คัดเลือกเด็กคนไหนมีดวงสร้างโลกใหม่ที่เกื้อกูลเซธได้
ไม่มาก

ตอนข้อมูลยัง

แค่ใช้คอมพิวเตอร์โบราณก็ตอบโจทย์นัน
้ ได้แล้ว

แต่ยี่สิบปี ที่
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ผ่านมาเซธเริ่มมีวิธีแทรกซึมเข้าไปเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลได้เกือบ
หมดโลก

อีกทัง้ วิทยาการเครือข่ายกับระบบสืบค้นพัฒนากว่ายุคแรก

มาก จนเซธเห็นความเป็ นไปได้ที่จะสร้างกุญแจไขจักรวาลขึ้นมา...”
มะแมเผยอปากอย่างเริ่มกระจ่าง
“แล้วก็ท�ำได้จริงๆนะคะ!”

พอมะแมรับฟั งจนเริ่มคุ้น

นิมิตต่างๆก็ค่อยๆทยอยผุดโพลงขึ้น

ในห้วงมโนทวาร ทุกสิ่งกลายเป็ นเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัสได้จริง ผิดกับที่

ผ่านมา ที่อะไรๆไกลเกินสัมผัส หรือพยายามสัมผัสแล้วโดนกางกัน
้ ด้วย
ก�ำแพงแห่งความไม่เข้าใจ หรือเข้าไม่ถึงเรื่องใหญ่ระดับมหภาค
ยามนี้

หล่อนเห็นบุรุษร่างสูงใหญ่วัยกลางคนนัง่ เด่นเป็ นสง่าบน

“ไม่ ใ ช่ มี วิ ท ยาการรองรั บ แล้ ว ทุ ก อย่ า งจะตามมาเองหรอกนะ

ยอดเขา นัน
่ คงเป็ นนิมิตบัลลังก์โลก ที่เบื้องล่างลงมา ณ เชิงเขาเต็มไป

เชื่อมโยงกันไม่ได้ ก็เหมือนได้ภูเขาข้อมูลที่กองไว้อย่างเปล่าประโยชน์

ฤานั ่ น จะเป็ นภาพแทนอาณาจั ก รแห่ ง พระเจ้ า จั ก รพรรดิ อ งค์

‘รหัสมนุษย์’

เป็ นพันล้านคน

ถ้าคิดวิธีสร้างระบบสืบค้นให้มามีความ

มาลูกหนึ่ง”

“ก่อนหน้ าพี่อัค คงไม่มีใครเคยท�ำได้”

“สิ่งที่เซธค้นพบมันเป็ นเรื่องเกินจินตนาการพอๆกับทฤษฎีสนาม

รวมของไอน์สไตน์ มีไม่กี่คนในโลกที่ฟังเข้าใจ ฉะนัน
้ ถึงโปรแกรมเมอร์
เก่งแค่ไหน

แต่ถ้าคุยกับเซธไม่รู้เรื่อง

พยายามเองยังจนแต้มเลย”

ก็สร้างซีอุสไม่ได้

แม้แต่เซธ

เขาพูดยิม
้ ๆอย่างภาคภูมิที่เหนือกว่าเซธได้เรื่องหนึ่ง

“ขนาดระบบสืบค้นข้อความธรรมดายังท�ำให้ดีๆได้ยากเลยนะคะ

นี่จะท�ำระบบสืบค้นรหัสมนุษย์เป็ นพันล้าน

แถมเอามาตีความให้เกิด

ความหมาย ตอบโจทย์ได้ตามต้องการอีก ต้องมีใครคนหนึ่งเกิดมาเพื่อ
จะสร้างมันจริงๆ”

“คนแบบนัน
้ แหละที่เซธชอบเลีย
้ งไว้ใกล้ตัว...

ท�ำไม่ได้”

ท�ำในสิ่งที่คนอื่น

“ทัง้ หมดนี้เพียงพอที่จะครองโลกแล้วใช่ไหมคะ?”

“ถ้าหมายถึงออกแรงยึดครองโลกที่ก�ำลังผุพังตอนนี้

มะแม เซธรอเวลาจัดระเบียบโลกใหม่อยู่ต่างหาก”

ไม่ใช่เลย

“ด้วยการสร้างกองก�ำลัง รอถึงเวลาโลกเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่?”

“ใช่! ทุกวันนี้เซธไม่ใช้วิธีล่าอาณานิคม แต่จะใช้วิธีสร้างพระรา

ชาน้ อยๆที่เขาไว้ใจขึ้นมาปกครองอาณาจักรย่อยๆ ที่โน่น ที่นี่ แล้วให้
อาณาจักรเหล่านัน
้ ประสานกันเอง
แยกกันมี แต่ร่วมกันใช้”
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สร้างผลผลิตและรายได้ในลักษณะ

ด้วยจิตวิญญาณชัน
้ สูง แข่งแสงสว่างเรืองรอง
ใหม่?!?

ฟ้ าแลบแปลบที่ขอบทะเลเบื้องไกล

ดึงมะแมให้ละจากนิมิตทาง

ใจไปมองฟ้ าภายนอก นิ่งเป็ นครู่ก่อนห่อไหล่ด้วยความหนาวสะท้าน ดู

เหมือนที่หล่อนเต็มใจเรียกบุรุษผู้นัน
้ ว่า ‘บอส’ เห็นทีจะน้ อยไปเสียแล้ว
กระมัง?

“บอสพูดถึงการแบ่งคนออกเป็ นระดับต่างๆ

อยู่ระดับสี่ มันยังไงคะ?”

แล้วก็บอกว่ามะแม

อัคระขมวดคิว
้ อย่างแปลกใจ

“เซธคุยกับมะแมเรื่องนี้ด้วยเหรอ?”

“เป็ นความลับมากหรือคะ? คือ... ครัง้ หนึ่งมะแมขอพบบอส บอส

บอกว่ามะแมแค่ระดับสี่ รอให้ถึงระดับห้าก่อน ถ้ามะแมพบบอสหรือรู้
เรื่องมากเกินไปอาจถึงขัน
้ รื้อบันไดอนาคต”

อัคระหัวเราะหึหึอย่างพยายามล้างกระแสความกังวลออกไปไม่

ให้มะแมสัมผัสได้ และพูดด้วยส�ำเนียงปกติเหมือนเป็ นเรื่องธรรมดา
“สี่ระดับแรกน่ะ รู้ไปก็ไม่เป็ นไรหรอก”

“รู้ได้แค่ไหนเอาแค่นัน
้ ค่ะ อยากรู้ใจจะขาดอยู่แล้ว!”
ชายหนุ่มชัง่ ใจครู่หนึ่งก่อนเผย

“ระดับหนึ่ง คือมีชีวิตรอดหลังจากโลกเปลี่ยนครัง้ ใหญ่”

เพียงข้อแรกที่ฟังก็เหน็บหนาวอย่างประหลาด มะแมถึงกับถอน

ใจเฮือก

“แปลว่ามะแมก็รอดกับเขาด้วย

คนรอดนี่ควรดีใจหรือเสียใจ
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คะ?”

“ก็ข้ น
ึ อยู่กับว่าจะเป็ นมนุษย์ระดับไหน ยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง

มีส่วนท�ำโลกอนาคตให้น่าอยู่ข้ น
ึ เท่านัน
้ ”

“แล้วตอนรอดนี่ รอดแบบไม่มีรว
ิ้ รอยเท่าแมวข่วน หรือรอดแบบ

ต้องถลอกปอกเปิ กหัวร้างข้างแตกคะ?”
“ดวงที่ท�ำให้คนเรารอดตาย

กระสุนหรือบังเกอร์หลบนิวเคลียร์เสียอีก

มันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเกราะกัน

เผาขน กระสุนก็ด้านขึ้นมาได้เฉยๆ”

ต่อให้ใครคิดเอาปื นมายิง

“โอเคค่ะ... แล้วระดับสอง?”

“ระดับสอง คือจิตต้องสว่างเจิดจ้า เป็ นตัวของตัวเอง รอดจาก

การถูกกลืนด้วยพลังบาปที่ก่อตัวเป็ นหลุมด�ำเข้มข้นขึ้นทุกวัน”
“อ๋อ...”

มะแมครางอย่างเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น

“ระดับสาม คือมีน้� ำใจ สามารถคิดช่วยคนอื่นก่อน และระดับสี่

มีสัมผัสพิเศษ เหมาะจะเป็ นก�ำลังให้กับโลกใหม่ที่ต้องการการฟื้ นฟูจิต
วิญญาณมหาชนนับไม่ถ้วน!”

อัคระทอดมองไปไกล มีความละเหี่ยใจอยู่ในกระแสตา

“พี่กับเซธไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันหรอก พี่แค่รู้มากไป แล้วก็

สนิทกับเขาจนกล้าเห็นต่าง”
“ยังไงคะ?”

“เซธก�ำลังสร้างโลกใหม่ให้สมบูรณ์แบบ

โลกเก่าให้ดีข้ น
ึ ”

ขณะที่พี่อยากเปลี่ยน

เขาสรุปสัน
้ ที่สุด

“อยากช่วยให้คนที่ไม่มีสิทธิร์ อด กลายเป็ นคนมีโอกาสรอด อย่าง

นัน
้ ใช่ไหม?”

“ใช่...”

อัคระรู้สึกดีที่มะแมตามเขาทัน และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
“แล้ววิธีของพี่อัค?”
“ด้วยพลังของซีอุส

พี่ค้นพบว่าภัยพิบัติทางกายภาพอาจ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่หายนะทางวิญญาณเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ รวม

ทัง้ ไม่จ�ำเป็ นต้องมีการกวาดล้างครัง้ ใหญ่ด้วย ขอแค่เปลี่ยนแปลงบุคคล
ส�ำคัญในโลกนี้ได้เพียงหยิบมือเดียว!”

“แล้วระดับห้าล่ะคะ... บอกไม่ได้?”

“น่าสนใจจังค่ะ”

ค�ำถามนัน
้ ดูจะเป็ นไปเพื่อพบสีหน้ าสลดของอัคระ
“อย่าเพิ่งรู้เลย”

“คนส่วนใหญ่ไม่มีทิศทางของตัวเอง

ทางไหน

“ค่ะ! เอาตามนัน
้ ไม่รู้ก็ได้”

พร้อมกันในช่วงเวลาสัน
้ ๆ ก็จะเกิดความโยงใยครัง้ มโหฬาร ทุกอย่างจะ

แต่อย่างไรก็ดี

พลังจิตสาวยังอุตส่าห์พยายามฉวยโอกาสเล็ง

ภาวะสลดที่เกิดขึ้นในชัว
่ เวลาสัน
้ ๆของชายหนุ่ม
เป็ นเค้าเงื่อนให้ปะติดปะต่อได้บ้าง

เผื่อจะได้นิมิตอะไร

ทว่าก็ไม่พบอะไรเป็ นเรื่องเป็ นราว

คล้ายเขาสลดให้กับเรื่องน่าเศร้าที่ไม่จ�ำเป็ นต้องเกิดขึ้นเลย
“ดีแล้ว...”

อัคระเงยหน้ าขึ้นตัง้ ตรงใหม่เป็ นปกติ

เรื่องก็ต้องเปิ ดเผยตัวเองเมื่อถึงเวลา”

“ในที่สุดทุก

“เอาล่ะ! มะแมเข้าใจความเป็ นมาแล้ว ทีนี้บอกได้ไหมว่าท�ำไมพี่

ผู้น�ำประพฤติตนอย่างไร

ต้องรอดูว่าสังคมไหลไป

ทีท่าของเขาชัดเจนว่าเป็ นเรื่องคอขาดบาดตาย ปล่อยให้หล่อนรู้

ตามใจชอบไม่ได้จริงๆ มะแมจึงตัดความอยากรู้อยากเห็นทิง้ เลิกเซ้าซี้
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อัคกับบอสถึงลงเอยเหมือนคู่แข่งกันไปได้?”

นัน
่ แปลว่าโลกนี้หมุนผิดทางด้วย

อิทธิพลของคนบารมีมากเพียงไม่กี่ร้อยกี่พัน

ถ้าเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้

ถูกจัดระเบียบใหม่หมด”

“บอสฟั งไอเดียนี้แล้วว่าไง?”

“ตอนแรกก็ยังไม่ว่าไง เพราะแม้แต่เซธก็ไม่เคยค�ำนวณตามมุม

มองนี้มาก่อน

แต่เพื่อให้เขาเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ข้อสันนิษฐาน

สร้างโลกจ�ำลองขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็ นขัน
้ เป็ นตอน

พี่ใช้ซีอุส

โดยคัดเอาบุคคล

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกมาเป็ นตัวตัง้ ทัง้ ผู้น�ำประเทศ ผู้น�ำศาสนา

ดารานักร้อง นักกีฬา ไล่ลงไปจนถึงมาเฟี ยใหญ่ในวงการต่างๆ แสดง
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ให้เห็นว่าถ้าคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพร้อมกัน ก็จะเกิดการระงับหายนะ
ทางวิญญาณเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ แบบเดียวกับโดมิโนล้ม”
“อยากรู้จังค่ะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็ นยังไง

เพราะนี่เข้าขัน
้ พลิก

เปลี่ยนดวงโลกย่อมก่อให้เกิดความโกลาหลเกินจะนึกฝั น เพียงแต่เห็น
ไม่ขาดว่าผลลัพธ์ออกหัวหรือออกก้อยท่าไหนกันแน่
“สรุปคือบอสไม่เอาด้วยกับพี่อัค?”
อัคระแค่นยิม
้

ประวัติศาสตร์เลยนะคะ... แล้วบอสรับฟั งแค่ไหน?”

อัคระท�ำท่าเหนื่อยใจเมื่อนึกถึงค�ำปฏิเสธของเซธ
“เซธบอกว่านี่ไม่ใช่การเอาชนะดวงคน

แต่เป็ นการเอาชนะดวง

โลก มันไม่ง่ายอย่างที่คิด หลายคนในลิสต์รายชื่อของพี่ล้วนเป็ นพวก
บอดสนิทเกือบทัง้ สิน
้ บอดระดับนรกบังตาเลยทีเดียว ถึงวาดสวรรค์ให้
ดู เซธก็ไม่เชื่อว่าพวกนัน
้ จะชม”

“นัน
่ สิ! มะแมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่อัคจะมีวิธีท�ำให้เกิดขึ้นจริง

ได้ยังไง”

“ก็ท�ำตัวเป็ นจอมพยากรณ์

บอกกับพวกนัน
้ ว่าด้วยการตัดสินใจ

แบบวันนี้ของเขา จะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้ า พอเริ่ม
เชื่อก็จะเริ่มรับค�ำแนะน� ำทีละน้ อย”
“ชักนึกถึงตัวเองแล้วสิ”

เยอะ”

คนเดียว เพราะถ้าเป็ นไปตามที่พี่จ�ำลองสถานการณ์ให้ดู ผู้คนจะรอด
กันมากจนมีอ�ำนาจอธิปไตยได้
ร่างสร้างอาณาจักรรอไว้แล้ว!”

์ ับจักรพรรดิที่ก่อ
ไม่ต้องมาสวามิภักดิก

“แล้วตอนนี้พี่อัคยังคุยกับบอสดีๆหรือเปล่า?”

“ก็คุยๆกันอยู่บ้าง คือพออารมณ์ขัดแย้งเบาบางลง พี่ก็คร้านจะ

โน้ มน้ าวเซธให้เห็นอย่างที่พี่มอง และเซธเองก็เลิกพูดอะไรให้พี่กลับไป
ตามใจเขาอีก ต่างฝ่ ายต่างลดราวาศอก อีกคนอยากท�ำอะไรก็ท�ำ”
“บอสไม่คิดว่าพี่อัคเป็ น... ก้างขวางคอ?”

“กลัวว่าเซธจะก�ำจัดพี่น่ะหรือ? ไม่หรอก! เราสองคนเข้าใจอะไร

ดีกว่านัน
้ เยอะ ความจริงก็คือเซธรู้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็ นอย่างนี้ เขา

“แล้วยังไงคะ ฟั งดูน่าจะเป็ นไปได้ออกอย่างนี้ บอสยังค้านอีก?”

อุส งานรวมโลกเป็ นอาณาจักรเดียวก็ยากขึ้นอีกหลายเท่า หรือท�ำไม่ได้

ต้านทานนัน
้ ก็ทรงพลังมหาศาลเกินกว่าที่พี่กับเขาจะเอาชนะได้
พี่ก็รู้ว่ามันยาก

และแรง
ซึ่ง

แต่พยายามโน้ มน้ าวว่าอะไรอย่างซีอุสน่าจะมีได้ครัง้

เดียวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และนัน
่ ก็เท่ากับเป็ นโอกาสเดียวของ
มนุษยชาติด้วย ท�ำไมถึงไม่ลองใช้โอกาสเดียวที่มาอยู่ในมือแล้วแท้ๆให้
“ค�ำตอบสุดท้ายจากบอส?”

“เซธยืนกรานว่าศักยภาพของมนุษย์มีขีดจ�ำกัด

คนๆหนึ่งอาจ

เขย่าโลกได้ด้วยระเบิดปรมาณู หรือครองโลกได้ด้วยกองทัพเกรียงไกร
แต่ไม่มีทางเปลี่ยนโลกได้ด้วยความปรารถนาดีอย่างเด็ดขาด!”
มะแมพยายามลองใช้จิตสัมผัสดูตาม
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แนวทางที่พี่บอก เหตุผลที่แท้คือกลัวไม่ได้ผูกขาดอ�ำนาจไว้ในมือเพียง

“มันซับซ้อน และต้องใช้ก�ำลังคนมากกว่าที่ส่งจดหมายถึงมะแม

“เซธแย้งว่าโลกมีแรงต้านทานการเปลี่ยนแปลง

คุ้ม”

“พี่ รู้ สึ ก ได้ ว่ า เซธอ้ า งโน่ น อ้ า งนี่ โ ดยไม่ คิ ด จะลองพยายามตาม

ก็เห็นว่าการพยายาม

แค่เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกื้อกูลกันกับพี่ เพราะถ้าไม่มีพี่ ก็ไม่มีซีอุส ถ้าไม่มีซี
เลย”

“แต่พังเพยบอกไว้นี่คะ เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล”
อัคระหัวเราะเอื่อย

“ความรู้บางอย่างก็ท�ำให้คนเป็ นคนดีได้นะ เซธกับพี่รู้ชัดว่าฆ่าคน

อื่นก็คือการเปลี่ยนดวงตัวเองไปในทางร้าย ยิ่งถ้าหวังจะสร้างโลกใหม่
ให้สว่างขึ้น ก็ไม่มีทางท�ำส�ำเร็จถ้าเริ่มต้นด้วยมือเปื้ อนเลือด”
มะแมระบายลมหายใจอย่างโล่งอก

“แล้วมะแมล่ะคะ จับพลัดจับผลูอีท่าไหน มีประโยชน์ยังไง พี่อัค

ถึงมาหา

งานหรือ?”

อยู่ๆหมอดูคอมพิวเตอร์ของพี่อัคแนะน� ำให้มาเอามะแมไปใช้

ชายหนุ่มส่ายหน้ า
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ด้วยการโทร.มาขู่ว่าจะเอามะแมไปใช้

“เดิมทีซีอุสไม่มีข้อมูลของมะแมหรอก”
“อ้อ! มะแมเป็ นบุคคลตกส�ำรวจ”
ไง”

“ข้อมูลของซีอุสมาจากโรงพยาบาล แต่มะแมเกิดที่สถานีอนามัย
หญิงสาวอมยิม
้

เดียว

หญิงสาวฟั งแล้วคิดตาม และสามารถปะติดปะต่อทุกสิ่งได้ในรวด
“ก็น่าจะจริงนะคะ” ท�ำเป็ นรับลูกหน้ าตาเฉย “เขาบอกให้เรียก

“รู้ด้วย... งัน
้ พี่อัครู้จักมะแมได้ยังไง?”

บอส มะแมก็เต็มใจเรียกด้วยความรู้สึกว่าใช่เลย แล้วบอสก็เข้าใจเล่น

“อ้อ!

ยังนึกน้ อยใจเลยว่าท�ำไมพี่อัคให้น้อยกว่าบอส ทัง้ ที่มาก่อน”

“ลืมแล้วหรือว่าเคยดัง แล้วก็ให้สัมภาษณ์มาตัง้ เท่าไหร่”
ลืมจริงๆแหละค่ะ

ว่าแต่ตัวเล็กๆอย่างมะแมส�ำคัญขนาด

ไหน พี่อัคถึง... ให้เกียรติขนาดนี้?”

ยกระดับการสื่อสารให้เป็ นสองทาง เหนือกว่าทางเดียวแบบพี่อัค มะแม
“เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่ารายนัน
้ ร้ายขนาดไหน”

“มือถือที่บอสให้มามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ?

ตอบได้ไหลรื่นมาตลอด อัคระเพิ่งอึกอักเป็ นครัง้ แรก
“ท�ำไมคะ ไม่มีค�ำตอบหรือ?”

รู้สึกว่าไม่ใช่แค่อุปกรณ์ส่ อ
ื สารธรรมดา”

“มะแมรู้อยู่แล้วน่า...”

จะถูกสแกน

“ที่มะแมรู้แต่แรกคือพี่อัคเจตนาจะใช้จดหมายสื่อสารไปเรื่อยๆ

คืนนี้พอฟั งเรื่องทัง้ หมดก็เข้าใจแล้ว

สาเหตุที่ไม่ให้เจอหน้ าตรงๆ

เพราะไม่อยากผูกพันกันมาก เดี๋ยวจะตะลอนๆท�ำงานใหญ่ไม่สะดวก”

ก็

หญิงสาวพูดในสิ่งที่เห็นตรงไปตรงมา ชนิดที่ท�ำให้ชายหนุ่มเกือบ

พูดไม่ออก

เขาได้แต่ชมสัน
้ ๆ

“แต่ยังสงสัยค่ะ ท�ำไมในที่สุดถึงเปลี่ยนใจมาปรากฏตัว?”

“ความจริงที่ไปหามะแมตอนแรก แค่เพราะ...” เว้นวรรคขยับ

ตัวอย่างจะคลายอาการเกร็งๆด้วยความเขิน “เอ่อ... ก็ไม่มีเหตุผลมาก
ไปกว่าอยากเจอตัวจริง อยากเห็นหน้ า อยากพูดคุยด้วยบ้าง ไม่คิดจะ
ต่อความยาวมากไปกว่านัน
้ ”

มะแมร้องออกมาแล้วยิม
้ เฉยด้วยอารมณ์สนุก

ออกว่าอะไรเป็ นอะไร

เซธจะเห็นทะลุปรุโปร่งไปถึงการไหลเวียนของเลือดใน

สมอง แล้วท�ำนายได้อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ว่ามะแมคิดได้แค่ไหน ไอคิว
น่าจะอยู่ช่วงใด แล้วก็พยากรณ์ถูกว่าถ้าก�ำลังเจอเรื่องจ�ำเป็ นต้องตัดสิน

ใจ แรงขับจากภายในมีแนวโน้ มให้ตอบตกลงหรือปฏิเสธ เครื่องมือของ
เซธจะพยากรณ์ถูกแม้มะแมยังลังเล ไม่ตกลงปลงใจอยู่ด้วยซ�้ำ”

“โอ... น่ากลัวจริงๆ... พี่อัคคะ แล้วที่มะแมรับโทรศัพท์ของบอส

มาใช้อย่างนี้ มิแปลว่ามะแมเป็ นคนของบอสไปแล้วหรือ?”

“เก่ง”

“อ้าว!”

มะแมเคยส่องดู

“แค่มะแมใช้มือจับตัวโทรศัพท์ยกแนบหู คลื่นไฟฟ้ าจากร่างกาย

ชายหนุ่มหัวเราะแก้เก้อ

เนื่องจากพอเดา

“พี่พลาดให้เซธรู้ความเคลื่อนไหว เลย... โดนแกล้งให้เสียเส้น
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บริวารเขา”

เพราะฤกษ์เกิดของมะแมเป็ น

“มะแมเป็ นของพี่ ไม่ใช่ของเขา!”

หากคนอื่นขืนมาตู่เป็ นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างนี้คงมีเคืองกัน

เพราะเป็ นอัคระ มะแมจึงแค่ยม
ิ้ ไก๋ถามลอยๆ

แต่

“เหรอคะ?”

ชายหนุ่มรู้สึกตัว ค่อยๆหันมาสบหญิงสาวเต็มตา

“ขอโทษที พี่ควรพูดอย่างนี้ก่อน...” เขาทอดเสียงอ่อนโยนจาก

ใจให้กับค�ำต่อมา “พี่รักมะแมนะ”

ขณะสารภาพรั ก เยี่ ย งชายคนหนึ่ งพึ ง กระท� ำ ต่ อ หญิ ง ของตน

อัคระเอื้อมไปดึงมือมะแมมากุม

ความอบอุ่นที่แผ่ผ่านฝ่ ามือทรงพลัง

นัน
้ ยิ่งใหญ่จนเกินกว่าที่หญิงสาวจะคิดออกแรงขืน รู้สึกปลอดภัย มัน
่ คง
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บทที่ ๑๓

กระทัง่ ไม่แม้แต่จะขวยเขินกับสัมผัสแรกระหว่างกันเลยด้วยซ�้ำ

มะแมสานตากับเขา สัมผัสถึงสายใย เข้าใจถึงความรัก และรู้ว่านี่

เช้าวันนัน้ มะแมสดชื่นและมีพละก�ำลังเป็ นพิเศษ

คือหนึ่งในนาทีอมตะ อันจะไม่ตายไปกับตัว...

การพบกับอัคระช่วยให้หล่อนเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น

เป็ นมา ทัง้ ปั จจุบันที่เป็ นอยู่ และรวมถึงอนาคตที่จะเป็ นไป

ทัง้ อดีตที่

เกิดมาในโลกนี้ แต่ละคนเป็ นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เต็ม

ไปด้วยปั ญหา เพราะเคลื่อนไหวโดยไร้หัวใจมนุษย์ เอาแต่รอความช่วย
เหลือ โดยไม่คิดหยิบยื่นความช่วยเหลือ

หล่อนเป็ นหนึ่งในหุ่นยนต์จ�ำนวนน้ อย ที่ได้หัวใจมา และจะไม่มี

วันยอมกลับไปเป็ นหุ่นยนต์เจ้าปั ญหาอีก

โดยเฉพาะในยามนี้และกาล

อันใกล้ ที่โลกต้องการหัวใจมนุษย์เกินกว่าเครื่องจักรล�้ำยุคใดๆ
ลูกค้าเก้าโมง... คนแรกของวัน

เป็ นชายวัย ๔๐ ที่เพิ่งถูกโกงเงินไปจนเกือบหมดตัว และมาหา

มะแมเพราะอยากรู้ว่าจะมีทางได้เงินคืนไหม

ทุกวันนี้หน้ ามืดอยากฆ่า

ตัวตายเต็มทน มะแมท�ำความรู้สึกเข้าไปแล้วเห็นว่าหวังยาก เนื่องจาก
เป็ นเงินจ�ำนวนมาก

ฝากไว้ในมือลูกน้ องที่สนิทชิดเชื้อและไว้ใจกันมา

เป็ นสิบปี เข้าท�ำนองฝากปลาย่างไว้กับแมว ป่ านนี้แมวเผ่นไปถึงไหน
แล้วก็ไม่รู้ เท่าที่มะแมสัมผัสคือหนีออกนอกประเทศเรียบร้อย แล้วก็
ไกลแสนไกลเกินจะกู่ให้กลับด้วย

มะแมได้แต่เห็นใจ ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรเรื่องเงิน ต่อให้ตาม

ตัวเจอก็ต้องฆ่ากันตายเปล่า

เพราะลูกน้ องจอมโกงน่าจะเอาเงินไป

แปรรูปจนเกือบสิน
้ จึงต้องเลือกค�ำแนะน� ำประเภทที่ให้ความชุ่มชื่นเป็ น

ก�ำลังหนุนใจ คือ หมดตัวด้วยจ�ำนวนเงินเท่าไรจ�ำไว้ อย่าฆ่าตัวตาย

แต่ให้ตัง้ ใจใช้ชีวิตที่เหลือหาใหม่มาท�ำบุญเกินจ�ำนวนเงินที่เสียไป
ให้จงได้
ลูกฮึด

ความตัง้ ใจอันประกอบขึ้นด้วยพลังบุญ จะช่วยให้ฉ่� ำใจพอจะเกิด
น� ำทางชีวิตไปสู่ทิศของความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้

และ

ก่อนลูกค้าออกจากห้อง หล่อนฝากคาถาลืมศัตรู ท�ำหัวให้โล่งไว้ให้ใช้ใน
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ระยะสัน
้ เฉพาะหน้ า นัน
่ คือ คนที่ท�ำให้เจ็บใจคือเขา แต่คนที่เอาเขามา

ใส่ใจคือคุณ

ท�ำให้เขาประหลาดใจ และปลื้มใจว่าถึงใครไม่เห็น ก็ยังมีคนอย่างมะแม
์ ิทธิใ์ นสากลโลกมองเห็น
และสิ่งศักดิส

ลูกค้าเก้าโมงครึ่ง

เป็ นหญิงวัย ๓๐ ที่เปลี่ยนงานแทบไม่เว้นแต่ละปี เคยพยายาม

ท�ำกิจการเล็กๆของตัวเองก็เจ๊งไม่เป็ นท่า
อยากรู้ว่าเคยท�ำกรรมอะไรมา

คุณเธอมาพร้อมกับเสียงบ่น

ถึงเจอแต่งานที่ไม่ชอบและเจ้านายกับ

เพื่อนร่วมงานที่น่าชัง

มะแมค่อยๆงัดปมปั ญหาทางใจของเธอคนนัน
้ ขึ้นมา เพื่อให้เห็น

ว่าปั ญหาไม่ได้อยู่ที่ความไม่น่าพอใจของงาน ปมใหญ่สุดคือเธอไม่พอใจ
ในตนเองต่างหาก ต�ำแหน่งก็ไม่เคยพอ เงินเดือนก็ไม่เคยพอ ความนับ
หน้ าถือตาก็ไม่เคยพอ เมื่อความไม่พอใจอุดปากอุดจมูกแน่นอยู่ ก็ย่อม
ไม่อยากยิม
้ ให้ใคร ไม่มีใจให้กับงานไหนๆทัง้ นัน
้
ค�ำแนะน� ำที่มะแมมีให้คือ

มาจึงต้องท�ำงานที่ไม่ชอบ

พยายามไปก็เหนื่อยเปล่า จึงงัดเอาคุณงามความดีของเขาขึ้นมาชื่นชม

อย่ามัวเดาว่าอดีตเราท�ำบาปอะไร

ให้หมั่นพิจารณาว่าปั จจุบันเราท�ำบุญ

อะไรขาดไปจึงไม่ได้ท�ำงานที่ใจรัก

คนส่วนใหญ่รักเงิน รักต�ำแหน่ง รักหน้ า แต่ไม่ได้รักงาน จึงไม่ได้

งานที่รัก ขอเพียงรู้จักท�ำบุญ เสียสละก�ำลังแรงและพลังใจ ให้ทานด้วย
การท�ำประโยชน์กับผู้คนผ่านงานสักอย่างที่ใจชอบ
ให้ได้งานอันเป็ นที่รักแล้ว

ก็จะเป็ นจุดเริ่มต้น

ค�ำที่มะแมติดตัง้ ไว้ในหัวของเขาก่อนออกจากห้อง คือ เกย์คิดดี

์ �ำคุณกับโลกยิ่งกว่า
มีความสุขกว่าชายคิดมาก และที่ส�ำคัญคือมีสิทธิท
ชายใจแคบอีกตัง้ ไม่รู้เท่าไร
ลูกค้าสิบโมงครึ่ง

เป็ นหนุ่มน้ อยนักศึกษา วัยไม่น่าจะเกิน ๒๐ เดินเข้าห้องพร้อมกับ

ใบหน้ าของคนอกหัก

และนัง่ ลงพร้อมกับการเริ่มเสียงคร�่ำครวญว่าตน

ถูกทิง้ ทัง้ ที่ไม่ผิดอะไรเลย ไม่เข้าใจว่าท�ำไม อยากรู้ว่าเมื่อไรฝ่ ายหญิง
จะหวนกลับมาคืนดีด้วย

มะแมพิจารณาจากเสียงพูดอู้อี้

ค�ำพูดเรียกร้องความสงสาร

ตลอดจนทีท่าอ่อนแอ หาความน่าอบอุ่นไม่เจอ ก็ช่วยให้ตัดสินโดยแทบ

ไม่ต้องใช้จิตสัมผัส หมอนี่ช่างคิดช่างฝั น ชวนให้ผู้หญิงหลงเคลิม
้ กับบท
กวีหรือค�ำซึ้งแสนหวานได้ในช่วงต้น แต่ท�ำไปท�ำมาฝ่ ายหญิงค่อยๆรู้ตัว

ว่าถูกหลอกให้คว้าไม้หลักปั กขีเ้ ลน ไม่มีเสามัน
่ คงใดๆให้ยึดเกาะ บ่อย
ครัง้ จะต้องช่วยออกแรงประคองเสาไม่ให้ล้มอีกต่างหาก

อยากบอกตรงๆว่าคุณมีความผิดอยู่ หาใช่ไม่ผิดอะไรเลย ที่ถูก

ทิง้ ก็ด้วยโทษฐานท�ำตัวอ่อนแอน่าเบื่อหน่าย

แต่เดี๋ยวก็จะกลายเป็ น

เหยียบย�่ำซ�้ำเติมกัน จึงเบี่ยงมุมมองไปเป็ นว่า ผู้หญิงทุกคนอยากได้

ลูกค้าสิบโมง

เป็ นหนุ่มวัย ๒๐ ต้นๆที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ หน้ าตาดูมีความ

สุขดี และจากที่มะแมสัมผัส ก็พยายามเป็ นคนดีในสังคม แต่ล�ำบากตรง

ความอบอุ่น หลังจากคบกับผู้ชายสักคน ก็จะตัดสินว่าความอบอุ่นจาก
ผู้ชายคนนัน
้ ใช่หรือยัง

แล้วหล่อนก็บอกเขาว่าโอกาสยังมี

แต่ต้องท่องไว้ให้ข้ น
ึ ใจข้อ

ที่ครอบครัวต่อต้าน ญาติๆเป็ นชายแท้กันหมด พยายามเกลีย
้ กล่อมหรือ

หนึ่ง การเรียกร้องให้เธอสงสาร คือความหนาวเย็นที่เคยผลักเธอ

แท้ ชอบผู้หญิงเป็ นตัวเป็ นตนเสียที และนัน
่ ก็เป็ นข้อปั ญหาที่เขาอยาก

กลับมา

พูดกระแนะกระแหนทุกครัง้ ที่ถึงวันรวมญาติ
ขอค�ำปรึกษา

อยากให้หันมาเป็ นชาย

มะแมดู แ ล้ ว เห็ น ว่ า เขาเป็ นพวกจิ ต บิ ด เบี้ย วมาตั ง้ แต่ ไ หนแต่ ไ ร
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ลูกค้าสิบเอ็ดโมง
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หดหู่

เป็ นสาววัยเรียน วัยไม่เกิน ๒๐ เช่นกัน สัมผัสได้แต่ไกลว่าจิตใจ
ให้ความรู้สึกเหมือนเธอตัวเล็กนิดเดียว

แต่ร่างป้ อมๆนัน
้ กลับ

คล้ายตุ่ม ๑๐๐ ลิตรที่เอาไว้ขังน�้ ำตาเค็มๆมากกว่าอย่างอื่น

เธอเพิ่งถูกแฟนท�ำร้ายร่างกายและบอกเลิกอย่างไม่มีเยื่อใย แต่

แม้โดนท�ำร้ายทัง้ กายใจ แม่คุณทูนหัวก็อุตส่าห์โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ไม่
เลิก นับเป็ นเรื่องแปลกของมนุษย์มนาจริงๆ

มะแมได้แต่พูดตามเนื้อผ้าว่าที่เจ้าหล่อนยังหลงอาลัยอยู่ ก็เพราะ

หวนคิดถึงอดีตหนึ่ง และรู้สึกไร้ค่าหนึ่ง หากเห็นตัวเองมีค่า สามารถหา

ลูกค้าบ่ายโมง

เป็ นสาววัย ๓๐ เศษที่ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวมากับสามี ทีแรก

ก็ซ่ อ
ื สัตย์ต่อกันดี แต่นานไปพอสามีเดินทางบ่อยก็ชักเหงา เพื่อนบ้าน
พยายามเป็ นหมาหยอกไก่พักเดียวก็เสร็จเขา

เจ้าหล่อนมาพบมะแมเหมือนอยากหาคนช่วยไถ่บาปให้มากกว่า

อย่างอื่น

เพราะเรื่องน่าอดสูนี้เล่าให้ใครฟั งไม่ได้เลยแม้แต่แม่ของตัว

เอง ทราบล่วงหน้ าทีเดียวว่าแม่จะด่า ซ�้ำเติม และไม่มีวันให้อภัย

มะแมดูแล้วว่าสาวเจ้าส�ำนึกผิดและเสียใจจริงๆ เพราะเหตุการณ์

อนาคตเอาใหม่ได้ ก็จะตัดเยื่อตัดใยทิง้ ได้เหมือนถ่มเสลดออกจากปาก

เกิดขึ้นบนเตียงที่นอนร่วมกับสามีมาตลอด ดังนัน
้
หลังจากแอบปลูก

คุณน้ อยลง

ใหญ่ที่แผ่นหลัง กระสับกระส่าย ไม่อาจนอนสบายได้เต็มหลังอีกเลย

แล้วหล่อนก็ฝากว่า

เขาท�ำร้าย

แต่ไม่ได้ท�ำให้ค่าของชีวิต

จนกว่าคุณจะลดค่าของชีวิตตัวเองด้วยการเอาแต่

หมกมุ่นร้องไห้คิดถึงเขา

ลูกค้าสิบเอ็ดโมงครึ่ง
เป็ นหนุ่มวัย

๓๐

ที่ต้องทนท�ำงานกับเพื่อนร่วมทีมที่ใจแคบ

เจออีหรอบเดิมอีกหรือเปล่า

มะแมรู้สึกถึงความคิดอ่านเป็ นเหตุเป็ นผลของเขา
ตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก

ว่าความขัดแย้งจะเป็ นเงาตามตัวคุณไปทุกที่

เสียตรงที่

ปล่อยหลายค�ำแข็งๆ

ให้โพล่งออกทางปากแบบไม่เกรงหน้ าอินทร์หน้ าพรหม

มะแมได้แต่ชี้

ถ้าไม่เลือกค�ำพูดให้ดี

หน่ อย พอเวลาผ่านไป เขาจะจ�ำได้แต่ว่าคุณด่าเขา แต่จ�ำไม่ได้
ว่าที่ด่านั น
้ จริงหรือไม่จริง

และหล่อนก็เปลี่ยนมุมมองเขา

ด้วยการชีว
้ ่าเพื่อนร่วมงานส่วน

ใหญ่อาจจะไม่ได้ใจแคบอะไร แต่เป็ นพวกลมเพลมพัดตามอารมณ์ เปิ ด
ใจกว้างแบบไร้หลักยึด ไม่ใช่เปิ ดใจกว้างอย่างมีจุดยืนเหมือนเขา ขอ

เพียงเขาใจเย็นและท�ำให้คนเหล่านัน
้ เห็นจุดยืนถนัดกว่านี้ ก็อาจไม่ต้อง
เดือดร้อนวิ่งเต้นเปลี่ยนงานอีก
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แม้จะเอาผ้าปูที่นอนไปเผาและซื้อใหม่มาเปลี่ยนสักกี่ผืนก็ตาม
มะแมปลอบว่า

เปลี่ยนงานก็เจอแบบเคยๆ นี่ก็ก�ำลังจะย้ายงานใหม่ อยากรู้ว่าจะต้อง

อารมณ์รุนแรง

ต้นงิว
้ ไว้บนเตียงเสร็จ ทุกครัง้ ที่ล้มตัวลงนอนกับสามี จะเหมือนมีแผล

ความผิดในอดีต

ชดใช้ได้ด้วยการป้ องกัน

ความผิดในอนาคต และเพื่อจะป้ องกันความผิดในอนาคตอย่างได้ผล
ก่อนอื่นต้องฝึ กอภัยตัวเองให้เป็ น เพื่อจะได้เยือกเย็นพอจะมีสติคุมตัว
เองให้อยู่ในวินัยกับก้าวต่อๆไปได้อย่างสบายใจ
ขาดความเชื่อมัน
่ เหมือนอย่างนี้

ไม่ใช่ก่นด่าตนเองจน

สรุปสัน
้ ๆ บทเรียนจากความพลาดพลัง้ คือ อย่าทรมานใจ

เลย แต่ก็อย่าปล่อยใจอีก
ลูกค้าบ่ายโมงครึ่ง

เป็ นชายวัยเบญจเพสหน้ าตากลัดกลุ้ม เล่าว่าตลอดมาจะกลัวบาป

กลัวกรรม แต่เป็ นความกลัวที่งอกเงยมาจากความเชื่ออย่างเดียว ช่วง
หลังๆมีเพื่อนชวนท�ำตัวเหลวแหลก

ถ้าไม่ท�ำตามก็เข้ากับกลุ่มไม่ได้

จึงหลงๆไปพักหนึ่ง ไหลลงไปท�ำเรื่องเลวๆหลายอย่าง ทัง้ มัว
่ ยา ทัง้ มัว
่
หญิง ทัง้ มัว
่ พนัน

พอเรื่องแดงให้ที่บ้านรู้ คุณยายที่เลีย
้ งตนมาก็เสียใจ ร้องไห้ เป็ น

ลมล้มหมอนนอนเสื่อ

แล้วท�ำท่าเหมือนจะตรอมใจตาย

จึงส�ำนึกผิด

กลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาใหม่ อยากรู้ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้ไหม
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มะแมตอบว่านรกสมควรกับคนเลว วิธีหนึ่งที่ใช้ส�ำรวจและตัดสิน

ว่าเราก�ำลังเป็ นคนดีหรือคนเลว ให้ค�ำนึงว่า ความเลวที่ส�ำนึ กได้คือ
สมบัติของคนดี ความดีท่ก
ี ลับกลอกได้คือสมบัติของคนเลว
ลูกค้าบ่ายสองโมง

เป็ นหญิงวัย ๔๐ หน้ าเก่าที่เคยมาขอค�ำปรึกษาจากมะแมไปเมื่อ

ปี กลาย เธอรายงานว่าเริ่มลดความเกลียดชังคนรอบข้าง ที่มักเนรคุณ
หรือไม่ก็ลืมบุญคุณคน

และที่ลดความเกลียดได้ก็เพราะท�ำตามค�ำ

แนะน� ำของมะแม คือ ฝึ กช่วยเหลือ ฝึ กให้ทาน ด้วยการไม่คิดว่าจะ

ใช้ตากับหู

เป็ นโรคขีส
้ งสารตัวเองอย่างแรง
ด่า หาว่าคนอื่นคิดไม่ดีกับตน

ก็รู้ว่ายายเจ๊คนนี้

ได้ยินอะไรแค่นิดหน่อยก็หาว่าคนอื่น

มะแมชีแ
้ จงว่า ใจที่หดหู่ กับกิริยาท่าทางที่ห่อเหี่ยว คือตัว

ดึงดูดเสียงด่าชัน
้ ดี ยิ่งจ๋อง ยิ่งเศร้า ยิ่งสงสารตัวเองเท่าไร ก็ยิ่งกระตุ้น

ให้คนอยากด่าเท่านัน
้ นัน
่ ก็เพราะเราท�ำให้พวกเขาพบเห็นภาพไม่เจริญ
หูเจริญตา หรือกระทัง่ ดึงจิตให้ตก ท�ำลายพลังความสดใสในตัวเขา เขา
จึงอยากว่าเอา

เสียแรงให้ใคร ไม่คิดว่าจะเอาข้าวของไป “ให้” ใคร แต่คิดว่าไป “เอา”
ความสุข ความสบายใจ และบุญใหญ่มาจากพวกเขาแทน

โดยแทบไม่ต้องอาศัยสัมผัสทางจิตใดๆ

ลูกค้าบ่ายสามโมง

เป็ นหญิงวัย ๒๐ ปลายๆ หน้ าตาเอาเรื่อง พกพาความเครียดเข้า

เธอหัดสังเกตเปรียบเทียบความรู้สึกทางใจ

จนเริ่มรู้สึกถึงจิตใจ

มาด้วยกระบุงหนึ่ง เปิ ดฉากก็เล่าว่ามีกรรมมีเวรกับผู้ชายคนหนึ่ง อยาก

หยากไย่และสิ่งหมักหมมออกจากห้องหับของตน

กระทัง่ เห็นจริงเห็น

ค�ำถามท�ำนองนี้มะแมได้ยินบ่อยราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียวกัน

ที่ปลอดโปร่งขึ้นเมื่อละความตระหนี่ถี่เหนียวเสียได้

เหมือนปั ดกวาด

จัง เข้าใจซึ้งว่า ได้ตง
ั ้ แต่ให้ ไม่ใช่ให้แล้วต้องรอว่าเมื่อใดจะได้คืน
เสียที

นอกจากมาขอบคุณ

วันนี้เธอให้มะแมช่วยตัดสินใจว่าควรร่วม

ธุรกิจกับเพื่อนรักหรือไม่ เมื่อมะแมส่องดู ก็พบว่าทัง้ คู่เหมือนคนทัว
่ ไป

รู้ว่าจะต้องมีไปถึงไหน

แล้วก็แปลกแต่จริงที่คนถามนัน
่ แหละ

เป็ นคนไปตอแยกับอีกฝ่ ายเอง

อยากหาเรื่อง อยากเอาเรื่องไม่เลิกเอง เหมือนอีกฝ่ ายยังเป็ นหนี้ความดี
ของตน ตนยังไม่ได้รับรางวัลที่คุ้มค่าหรือคู่ควรเลย
มะแมบอกว่าแม้เจตนาดี

เราก็อาจพูดหรือแสดงออกด้วยท่าที

ที่ได้ช่ ือว่าเป็ นเพื่อนเพราะมีแต่เรื่องคุยเจ๊าะแจ๊ะและเรื่องเที่ยวสรวลเส

บังคับข่มขู่

เสียบเปรียบเข้ามาเกี่ยวข้อง

ก็ต้องหัวชนฝาพาตัวเองไปถึงเส้นชัยก่อนให้จงได้

เฮฮา แต่จะหมดความเป็ นเพื่อนทันทีเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์ ได้เปรียบ
มะแมจึงแนะเป็ นกลางๆว่า เพื่อนมีไว้คิดแบ่งปั นว่านี่ ของเธอ

หุ้นส่วนมีไว้คิดแบ่งแยกว่านั่ นของใคร

ถ้าท�ำใจได้ว่าเพื่อนก�ำลังจะ

หายไป หุ้นส่วนก�ำลังจะมาแทน ก็เอาเลย ไว้มีปัญหาอะไรค่อยแก้กัน
ทีหลัง

ลูกค้าบ่ายสองโมงครึ่ง
เป็ นหญิงวัยเกือบ

๕๐

เข้ามาถึงก็ฟูมฟายถามว่าชาติก่อนเคย

ท�ำกรรมอะไรมา ท�ำไมถึงถูกท�ำร้ายจิตใจด้วยค�ำพูดเป็ นประจ�ำ มะแม
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จนดูกลายเป็ นประสงค์ร้าย

หรือหมายจะบีบให้เขาเป็ น

ลูกไล่ที่อยู่ในอ�ำนาจ อย่าว่าแต่ถ้าจะต้องเถียงกันเอาผิดเอาถูก อย่างไร
ทางที่ดีแล้ว

อย่าพยายามเอาชนะผู้ชายด้วยการเป็ นชายใน

ร่างหญิง เพราะผลสุดท้ายจะเหลือแต่หญิงที่แพ้ภัยตัวเองคนหนึ่ ง
จมทุกข์อยู่กับชีวิตที่ไม่สมตัวไปจนตาย
ใคร

ถ้าเลิกคิดเอาชนะด้วยฝี ปาก

และจะไม่ได้ถ้วยรางวัลจาก

แต่ฝึกชนะใจชายด้วยความดีและ

ความนุ่มนวลแบบหญิง จึงถึงเวลา ‘หมดเวร’ กับผู้ชาย กลายเป็ น ‘ต่อ
บุญ’ กับเขาได้อย่างแท้จริง
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ลูกค้าบ่ายสามโมงครึ่ง

เดี๋ยวจะค่อยๆนึกออกเป็ นล�ำดับขึ้นมาเอง

ถามตัวเองทุกครัง้

เป็ นผู้ชายท่าทางเด๋อด๋า โผล่มาเอาสองนาทีก่อนสี่โมง หยิมจึง

และเมื่อนึกออกว่าเราก็เคยเป็ นฝ่ ายกระท�ำคนอื่นไว้เหมือนกัน บ่อยเข้า

ว่างอีกประมาณ ๓ เดือนข้างหน้ า แม้ลูกค้าจะท�ำท่าฮึดฮัดอย่างไร หยิม

ข้ามชาติ เมื่อคิด พูด หรือท�ำอย่างไรบ่อย ก็เกิดแรงดึงดูดให้คน

ต้องใช้มาตรการใจแข็ง บอกให้กลับไปก่อนแล้วค่อยนัดใหม่อีกที คิว
ก็ไม่อาจยินยอมอะลุ้มอล่วย เนื่องจากลูกค้าบ่ายสี่โมงเข้าไปในห้องแล้ว
ลูกค้าบ่ายสี่โมง

เป็ นเด็กสาวมากับคุณแม่ ขอค�ำปรึกษาเรื่องจะสอบเข้าคณะอะไร

ดีถึงจะเหมาะ และจะสอบติดมหาวิทยาลัยดีๆกับเขาบ้างไหม
มะแมยังไม่ทันตัง้ จิตนิ่งพอจะดูให้

คุณน้ องก็บ่นแล้ว

หนูว่าไม่

เป็ นธรรมเลยนะ ช่วงวัยที่ก�ำลังสับสนที่สุดในชีวิต ชีวิตดันบีบให้เลือก
เส้นทางที่ส�ำคัญที่สุด

แปลกที่มะแมฟั งค�ำบ่นซื่อๆจากเจ้าทุกข์เช่นนัน
้ แล้ว

ความคิดคล้อยตาม

ก็บังเกิด

และนึกสงสารทุกชีวิตบนโลกขึ้นมาอย่างจับใจ

กระทัง่ เกิดแรงบันดาลใจจะบอกเด็กสาวสัน
้ ๆว่า

เลือกทางเรียนรู้ตัว

เองให้ถูกอย่างเดียว แล้วจะเลือกทางชีวิตที่เหลือได้ไม่พลาดเลย
ลูกค้าบ่ายสี่โมงครึ่ง... คนสุดท้ายของวัน

เป็ นผู้หญิงมาดดี เดาอายุยาก ท่าทางเหมือนเป็ นเจ้าคนนายคน

คือเป็ นฝ่ ายว่าคนอื่น
การตน

สัง่ คนอื่น

ไม่ใช่จะยอมให้คนอื่นมาต่อว่าหรือสัง่

แต่ทันทีที่อ้าปากเล่าปั ญหา ทุกอย่างก็เป็ นตรงข้ามสิน
้ เธอขึ้นต้น

ด้วยค�ำถามชัดถ้อยชัดค�ำว่าชาติก่อนไปท�ำอะไรมา
ถูกกระท�ำอยู่ร่�ำไป

ถึงต้องตกเป็ นฝ่ าย

มะแมชีแ
้ จงว่าพวกที่สมควรถามเรื่องชาติก่อนไปท�ำอะไรมา คือ

พวกเกิดมาไม่มีทางเลือก

อย่างเช่นเด็กที่ถูกขายเข้าตลาดค้ามนุษย์

ส่วนคนธรรมดาทัว
่ ไปที่มีสิทธิเ์ ลือกทางให้ตัวเอง พอเป็ นฝ่ ายถูกกระท�ำ

ก็สมควรถามตัวเองง่ายๆว่า ชาตินี้เคยเป็ นฝ่ ายท�ำใครไว้อย่างนี้บ้างหรือ
เปล่า
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จะซึมซาบว่า เรื่องกงกรรมกงเกวียนนั น
้ ไม่จ�ำเป็ นต้องรอพิสูจน์ กัน
มากระท�ำกับเราในแบบที่สอดคล้องกันไปเอง
ฟั งแค่นัน
้

เธอก็ร้องห่มร้องไห้

จิตใจผู้ชายที่มาหลงชอบ

ร่างกายและจิตใจขนาดนี้

บอกว่าตอนสาวๆเธอแค่ทารุณ

เหตุใดพอมีสามีจึงโดนทารุณทรมานทัง้

มะแมอึ้ง และอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็ นผลของกรรมแต่ปาง

ก่อนก็ได้

หรือเป็ นผลของกรรมในชาตินี้ที่รวมตัวกันได้มากพอ

ยาก

จะคะเนหรือคาดเดาด้วยความคิด ขอให้มองเป็ นภาพคร่าวๆให้เข้าใจก็
แล้วกัน เมื่อเราเห็นคนรักเป็ นทาสได้ วันหนึ่งก็ถูกสิ่งลึกลับบีบให้รักคน
ที่เขาเห็นเราเป็ นทาสได้

มะแมเห็นเจตนาอันเป็ นบาปใหม่ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจเธอ หยัง่ รู้ว่า

เธอก�ำลังรอความใจเด็ดของตนเอง วันไหนใจเด็ดพอ วันนัน
้ คือวันตาย
ของสามีและตัวเธอเองพร้อมกัน!

จึงได้แต่เตือนแบบดักใจว่า ผลของความเคียดแค้นคือใจที่ด�ำ

และสิ่งเดียวที่เธอจะได้รับจากความตายในขณะใจด�ำคือภพที่มืด
ขณะนี เ้ ธอยังอยู่ในภพสว่าง
มาก

มีทางออกที่สว่างได้ง่ายกว่าภพมืด

มะแมเล็งดูเห็นฝ่ ายชายเหมือนเป็ นโรคจิตไปแล้ว

บันดาลโทสะ

แล้วยัง้ มือไม่อยู่ท่าเดียว ก็จนปั ญญาจะให้แนะทางออกอื่น เหลือแค่ทาง
เลือกสุดท้ายคือเลิกกันดีๆเถอะ แม้ขอหย่าแล้วถูกตามฆ่า ก็ยังดีกว่าอยู่
กันแล้วต้องเป็ นฝ่ ายลงมือฆ่าเสียเอง

เย็นวันนัน้

มะแมก�ำลังนัง่ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะอาหาร

แต่ หู ก็ เ งี่ ย ฟั งเสี ย งหนุ งหนิ งระหว่ า งเด็ ก ในอุ ป การะของหล่ อ นกั บ เด็ ก
ลูกจ้างไปด้วย

“น้ องอิก
๊ ไม่ต้องค่ะ ไปนัง่ กับพี่มะแมไป”
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เรื่องของอนาคตของน้ องอิก
๊ นัน
้ ช่างไว้ก่อนเถอะ ไม่รู้ก็ไม่รู้ เอา

“แต่น้องอิก
๊ อยากช่วยพี่หยิมท�ำกับข้าวนี่คะ”

เป็ นว่าในปั จจุบันหล่อนพิศวาสแทบขาดใจก็พอ

“วันนี้ท�ำแค่นิดเดียวค่ะ พี่หยิมท�ำคนเดียวพอ”
“อิก
๊ จะเป็ นลูกสมุนของพี่หยิม”

“โห! ลูกสมุนหน้ าตาดีนะคะเนี่ย หุ่นไม่ให้เลย อ้ะ! งัน
้ หยิบขวด

ซีอว
ิ๊ ให้พี่หยิมหน่อย”

ริมฝี ปากของหญิงสาวระบายยิม
้ อย่างเป็ นสุข สามคนในบ้านหลัง

เดียวกัน แม้ไม่มีความเกี่ยวดองกันฉันญาติ แต่บรรยากาศก็บรรเจิด

กว่าการรวมญาติเชื้อของหลายบ้านเป็ นไหนๆ

เจอเรื่องเครียดของมนุษย์มาทัง้ วัน พอมาพบกับเสียงเสนาะโสต

ของ ‘คนในครอบครัว’ อย่างนี้ มะแมค่อยผ่อนคลายได้ยิ่งกว่าฟั งดนตรี
สบายอารมณ์เสียอีก

เสียงของน้ องอิก
๊ เป็ นเสียงเด็กที่น่ารักน่าฟั ง

และเติมเต็มความ

รู้สึกมะแมได้ราวกับชีวิตเพศหญิงของหล่อนสมบูรณ์แล้ว

เต็มตัวแล้ว

รู้จักการอุปการะชีวิตอื่นแล้ว แม้จะยังไม่เป็ นคุณแม่ด้วยตนเองก็ตาม
ให้...

ไม่เคยลืม และระลึกถึงทุกครัง้ ที่มองหน้ าอิก
๊ อัคระส่งเด็กคนนี้มา
เมื่อถามถึงอิก
๊

บีบคัน
้ ให้ลงมือฆ่าตัวตาย
แทรกแซง

เขาบอกว่าอิก
๊ มีเกณฑ์วิบากกรรมที่จะต้องถูก
แต่ก็มีเกณฑ์รอดด้วยสิ่งลึกลับยื่นมือมา

กับทัง้ ได้รับการช่วยเหลือในลักษณะเปลี่ยนชีวิตแบบตาย

แล้วเกิดใหม่ หักเหจากวิกฤตจนตรอกเป็ นโอกาสแก้ตัวใหม่

หมายความว่าคืนนัน
้ ถ้าไม่ใช่มะแม ก็ต้องเป็ นคนอื่น แต่เมื่อมี

หล่อน ก็ไม่มีใครไหน

อัคระค�ำนวณให้แล้วว่าระหว่างหล่อนกับอิก
๊ เป็ นประเภทมีกรรม

สัมพันธ์แบบผลัดกันอุปถัมภ์ เมื่ออิก
๊ รอดตายจากอัตวินิบาตกรรมในวัย
เด็ก ก็จะเติบโตขึ้นเป็ นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทส�ำคัญกับโลกใหม่ต่อไป โดย
พัฒนาตัวเองไปได้ถึงระดับ ๔ เท่ากับหล่อนตอนนี้

เมื่อย้อนถามว่าอิก
๊ จะย้อนกลับมาอุปถัมภ์หล่อนอย่างไร

แค่ครึ่งๆกลางๆ ท�ำนองว่าเขาเองก็เห็นไม่ชัดนัก

เขาพูด

มะแมรู้สึกขึ้นมาเป็ นแวบๆว่าเขาเห็นชัด แต่ท�ำไมไม่พูดก็ไม่รู้
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แต่เรื่องปั จจุบันของหล่อนเองนี่สิ...

มือซ้ายคลึงโทรศัพท์ไทเทเนียมมาพักใหญ่ นึกอยากคุยกับบอส

และหวังว่าการสัมผัสโทรศัพท์จะเป็ นการส่งสัญญาณเรียกขอที่ได้ผล
แต่ผลคือความเงียบเชียบไร้การตอบสนองใดๆ
น่าแปลกอยู่อย่าง

แทนที่อัคระจะสัง่ ให้ทงิ้ ขว้างโทรศัพท์ที่เป็ น

เสมือนเครื่องผูกมัดหล่อนไว้กับคู่แข่งกลายๆ

เขากลับบอกหน้ าตาเฉย

ว่าให้เก็บไว้ เผื่อวันหนึ่งเซธอยากติดต่อมา จะได้ไม่เลือกวิธีอ่ น
ื และเขา
ก็ไม่อยากให้เซธนึกเขม่นหล่อนด้วย
กว่าจะท้าทายเล่น

อ�ำนาจของเซธน่าครัน
่ คร้ามเกิน

การเงียบเสียง ไม่ยอมติดต่อมาอีก ท�ำให้มะแมมองว่าที่ผ่านมา

บอสแค่แกล้งให้อัคระเสียเส้นจริงๆ พอบีบให้อัคระเปิ ดเผยตัว มาคบกับ
หล่อนส�ำเร็จ ก็เงียบหายเข้ากลีบเมฆ อ้อนวอนด้วยจิตและฝ่ ามือเท่าไร
ก็ไม่ไยดีตอบสนองเลย

ส่วนลึกรู้สึกว่าบอสยังไม่ไปจากชีวิตหล่อน

เขาจะกลับมาอีก

วันหนึ่งเมื่อถึงเวลา

มะแมละสายตาจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ มื่ อ หยิ ม กั บ อิ๊ ก ทยอยน� ำจาน

อาหารเย็นมาวางบนโต๊ะ
โปะไข่ดาว

หยิมเลือกเมนูง่ายๆเป็ นเส้นหมี่ผัดขีเ้ มาหมู

พร้อมแกงจืดเต้าหู้

กลิ่นหอมจากจานร้อนชวนให้รู้สึกหิว

กว่าความเป็ นจริง ฝี มือครัวของหยิมดีข้ น
ึ ทุกวัน หลังจากฟั งหล่อนติ
โน่นทักนี่มาเรื่อยๆ

“ท่าทางจะอร่อยกว่าอาทิตย์ก่อนแน่ๆ”

ชมก่อนชิม มะแมหมายถึงครัง้ ล่าสุดที่หยิมท�ำเมนูนี้
“น�้ ำมันไม่เยิม
้ แล้วใช่ไหมคะพี่?”
“อือม์! ดีมาก”

ขยับช้อนจะตักค�ำแรก

เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเสียก่อน

มะแมเดินไปคว้ามันมาจากโต๊ะ พลิกดูหน้ าจอเห็นเป็ นสารวัตรกฤษฎาก็
กดปุ่มทักเสียงใส
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“ส่งแผนที่มาเลยค่ะ จดเบอร์แฟกซ์ของมะแมนะคะ...”

“สวัสดีค่ะพี่กฤษฎา”

มะแมตื่นเต้นไม่น้อย ก็อัคระบอกหล่อนไว้นี่นา ว่าก�ำลังจะมีช่อง

“น้ องมะแมเหรอ สะดวกคุยหรือเปล่า”
“ได้ค่ะ”

“เอ่อ... เกรงใจน้ องมะแมมากเลยนะ แต่คืนนี้ขอรบกวนหน่อย

จะไหวไหม ด่วนนิดหนึ่ง”

มะแมระลึกถึงความห่วงใยและน�้ ำใจของนายต�ำรวจใหญ่

ที่

อุตส่าห์บ่ งึ รถมาช่วยดูสถานการณ์ถึงบ้านหล่อนในคืนวิกฤต ด้วยความ
กระวนกระวายเกรงหล่อนจะตกอยู่ในอันตราย

เมื่อระลึกเช่นนัน
้ แล้ว

หล่อนก็เอ่ยด้วยน�้ ำเสียงหนักแน่นอย่างเต็มใจทันที

“บอกมาเถอะค่ะ มะแมช่วยพี่เต็มที่แน่นอน!”

“พี่นับถือกันกับคุณหญิงของรัฐมนตรีท่านหนึ่ง

ตอนนี้ก�ำลังมี

ปั ญหาแบบว่า ยังไงดี... จิตใจแกไม่ค่อยสบาย โรคเครียด โรควิตก เห็น
อะไรหลอนๆเพ้อเจ้อน่ะ”

หญิงสาวค่อยๆคลี่ยม
ิ้ ออกมา ใบหน้ าสว่างขึ้น

ทางเข้าหานักการเมืองคนส�ำคัญ ถ้าเป็ นไปตามแผนเดิมของชะตากรรม
นักการเมืองคนนี้ไม่จ�ำเป็ นต้องโคจรมาพบหล่อน

แต่หากหล่อนอยากจะช่วยกันเปลี่ยนโลกร่วมกับเขา

ก็ต้องเล่น

นอกแผนเก่า ด้วยการก�ำหนดชะตากรรมให้นักการเมืองคนนี้เสียใหม่!

นักการเมืองคนนี้ฉลาด ถ้าคิดปฏิรูปการเมือง ก็มีศักยภาพพอจะ

เป็ นชนวนส�ำคัญยิ่งกว่าจุดพลุให้เห็นลางสวยได้ เสียดายแต่ว่ายังไม่เคย

คิด และไม่มีแก่ใจพยายาม ด้วยเพราะรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของตนคน
เดียว จึงไม่ใช่ธุระของตนคนเดียวเหมือนกัน

คล้ายโลกโคลงเคลงวูบวาบออกมาจากภายใน ไม่น่าเชื่อว่าหล่อน

ก�ำลังจะเริ่มก้าวแรก ให้ความร่วมมือกับคนรัก ช่วยเขาเปลี่ยนโลกอยู่
เดี๋ยวนี้แล้ว!

“เธอชื่ออะไรคะ?”

“คุณหญิงรักสุรีย์... คืองี้ แกว่าหมอไม่เข้าใจแก แกเห็นผีจริงๆ

แต่โดนให้ยาระงับประสาท ระงับอาการหลอน แกไม่ยอม มาปรึกษาพี่
จะให้หาคนทรงเจ้าหรือหมอผีอะไรให้ พี่เลยคิดว่าปรึกษาน้ องมะแมจะ

เหมาะกว่า ขืนพาไปหาพวกไสยศาสตร์ ดีไม่ดีโดนมันต้มจะยิ่งหนัก”
“เข้าใจแล้วค่ะ แล้วจะให้มะแมช่วยยังไงดี?”

“พี่โฆษณาสรรพคุณของน้ องมะแมจนแกอยากเจอด่วน

แต่รู้ว่า

คิวน้ องมะแมคงไม่ว่างเร็วๆนี้ และคุณหญิงก็ร้อนใจ เอ่อ... คืนนี้...”

“ได้เลยค่ะ! พี่กฤษฎาช่วยส่งแฟกซ์แผนที่บ้านคุณหญิงรักสุรีย์มา

แล้วกัน มะแมจะออกไปพบท่านคืนนี้เลย”

มีเสียงถอนใจโล่งอกมาจากนายต�ำรวจ

“หวังว่าพี่คงไม่เป็ นต้นเหตุให้น้องมะแมต้องเหนื่ อยเกินก�ำลังนะ

พวกเจ้าใหญ่นายโตก็งแ
ี้ หละ ค�ำว่ารอไม่มีอยู่ในหัว”
“ไม่เป็ นไร พอดีวันนี้ร่างกายพร้อมอยู่ค่ะพี่”
“โอเค! ถ้าได้อย่างนัน
้ ก็ขอบคุณมากๆ”
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บทที่ ๑๔

อาณาเขตสองไร่ เปิ ดไฟสว่างโร่ เมื่อหล่อนมาจอดเทียบด้านหน้ า ก็มี

รถคันเล็กจ้อยของมะแมคลานผ่านประตูโค้งเข้ามา ดูไม่เข้ากัน

นักกับหมู่บ้านโอ่อ่าอัครฐานย่านรามอินทรา-เอกมัย

ที่ราคาเริ่มต้นกัน

หลังละหลายสิบล้าน และจบสูงสุดที่เกือบสองร้อยล้านแห่งนัน
้
สิ่งก่อสร้างทัง้ หมด

นับแต่ป้ายชื่อหมู่บ้านบนหินอ่อนหลังน�้ ำพุ

ใหญ่ รูปปั ้ นกับเสาแบบกรีกโรมัน หมู่ปาล์มเรียงตัวเป็ นแนวกว้าง ไล่
เรื่อยไปจนถึงก�ำแพงสูงสง่าที่ล้อมรอบอาณาเขตนับร้อยไร่
ต้อนรับให้รถหรูยืดอกสมฐานะ

ท�ำตัวลีบอย่างเจียมหน่อย

คล้ายยินดี

แต่เชิดหน้ าเบ่งให้รถต๊อกต๋อยช่วย

เมื่อผ่านเข้ามาข้างใน ความจอแจวุ่นวายภายนอกหายไป กลาย

เป็ นทางเรียบเงียบสงบสะอาดตา

ประดับโคมไฟสวยส่องให้เห็นพรรณ

ไม้ในภูมิสถาปั ตย์งามวิจิตรโดยรอบ มะแมรู้สึกราวอยู่อีกโลกหนึ่งที่ไม่
ค่อยมีใครเข้ามาถึง และหล่อนก็เป็ นแค่คนแปลกหน้ าที่มีสิทธิเ์ ข้ามายล
เพียงชัว
่ คราว

เด็กลูกจ้างมาพาหล่อนเข้าข้างใน

ผ่านโถงวงกลมแล้วแยกขวาตัดไป

คริสตัลขนาดใหญ่ต่ น
ื ตาชวนพิศ

เดาว่าแค่โคมระย้านัน
้ ก็ต้องเกินล้าน

สู่ห้องรับแขก

แล้วแน่ๆ

แข็งอยู่ในที

แต่การออกแบบก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น เรียบหรูดูได้นาน อยู่ได้จริง น่าจะ

เป็ นฝี มือมัณฑนากรค่าตัวสูง ไม่ใช่ขนเครื่องเรือนเข้ามาวางตามใจชอบ
เพราะทุกชิน
้ เข้ากันลงตัวเป็ นหนึ่งเดียว ไม่แปลกแยกจากกันเลย
โซฟาที่เด็กพาหล่อนมาหย่อนร่างลงนัง่ นัน
้

หญิงสาวอึกอัก

ลืมถามสารวัตรกฤษฎาให้รู้ว่ารัฐมนตรีเจ้าของ

บ้านชื่ออะไร รปภ. จะรู้จักหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

รับมาจิบ แม้แต่น้� ำส้มคัน
้ ก็รสหวานชื่นใจ อะไรๆดูดีมีระดับไปหมด

ครู่หนึ่ง คุณหญิงวัย ๕๐ ผิวขาว หน้ าตาอวบอูมอย่างคนมีอันจะ

กิน ก็เดินเข้ามาในห้องด้วยท่วงทีสง่าผ่าเผย ในชุดกระโปรงล�ำลองเนื้อ
ผ้าพลิว
้ ไหว มะแมลุกขึ้นพนมมือไหว้ ซึ่งฝ่ ายนัน
้ ก็รับไหว้พร้อมเอ่ยทัก
“สวัสดีจ้ะ นายกฤษบอกว่ายังสาว แต่ไม่นึกว่าดูเด็กขนาดนี้นะ”

แทนการท�ำหน้ าสงสัยไม่รู้จักดังที่มะแมเกรง หนุ่ม รปภ. รีบหัน

ไปผายมือชีท
้ างประกอบค�ำอธิบายทันที

“วิ่งตรงไปจนเห็นป้ ายซอยแปด เลีย
้ วขวา หลังที่สามนะครับ คุณ

ผู้หญิงกรุณาแลกบัตรด้วยครับ”

มะแมเบิกตานิดหนึ่ง ดูท่าทุกคนในหมู่บ้านนี้จะมีตัวตน มีความ
บ้านของคุณหญิงรักสุรีย์เป็ นแบบสแปนิช
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ส�ำเนียงเจืออยู่ด้วยอารมณ์แปลกใจ

เหมือนไม่อยากเชื่อมือ

ชอบกล ซึ่งนัน
่ เป็ นสิ่งที่มะแมชินชาเสียแล้ว ได้แต่อมยิม
้ นิ่งสงวนท่าที
“หนูช่ อ
ื อะไรนะ?”
“มะแมค่ะ”

“เกิดปี มะแมเหรอ?”

“คือ... จะไปบ้านคุณหญิงรักสุรีย์น่ะค่ะ”

ส�ำคัญกันหมดกระมัง

นุ่มนิ่มราวกับอาสน์

ทิพย์ เด็กอีกคนน� ำน�้ ำส้มเย็นๆใส่แก้วเจียระไนมาให้ มะแมขอบคุณและ

อยู่

“มาพบท่านใดครับ?”

ฝ้ าเพดานสูงห้อยโคมระย้า

แม้ห้องรับแขกจะฉายบารมีเจ้าของด้วยเครื่องตกแต่งราคาแพง

ลึกเข้ามาเล็กน้ อยเป็ นด่านแลกบัตร พอมะแมหยุดรถลดกระจก

ลง หนุ่มหน้ าแขกในชุด รปภ. ก็ย่ น
ื หน้ ามาถามด้วยความสุภาพ แต่เข้ม

ซึ่งแลโปร่งด้วยพื้นที่กว้าง

ตระหง่านอยู่ใน

“เปล่าค่ะ แต่พ่อแม่อยากให้ช่ อ
ื นี้”

รวบรัดเป็ นค�ำสัน
้ ๆให้กับค�ำถามที่ต้องตอบมาทัง้ ชีวิต
รักสุรีย์นัง่ ลงและพยักหน้ าเชิญให้คนอ่อนวัยนัง่ ตาม
“รู้จักกฤษฎามานานหรือยัง?”
“เป็ นปี แล้วค่ะ”

“เขาว่าเขาประทับใจหนูมากเลย งานของหนูนี่ยังไงเหรอจ๊ะ ดู

หมอแบบนัง่ ทางในอะไรอย่างนัน
้ หรือเปล่า?”
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มะแมพิจารณาว่าคุณหญิงตราตัง้ คนนี้ ไม่ได้ต้องการนั กจิตวิทยา

แน่ๆ จึงไม่อ้างถึงปริญญาประกาศนียบัตรอื่นใด นอกจากความสามารถ
ที่ฝ่ายนัน
้ ต้องการ

“งัน
้ เธอก็รู้น่ะสิว่าฉันก�ำลังคิดอะไร”

์ ัก เพราะอยาก
เสียงลองเชิงนัน
้ ไม่กระตุ้นให้มะแมใคร่อวดฤทธิน

แต่ก็ทราบว่า

ถ้าไม่เลื่อมใส ใจก็ไม่เปิ ด งานอาจไม่เดิน หล่อนจึงท�ำตามที่ฝ่ายนัน
้
ต้องการ

สัมผัสแรกรู้สึกถึงความเจ้ายศเจ้าอย่าง

ยิม
้ ปรานีได้ถ้าถูกใจ

ส�ำคัญตนเป็ นนางพญา

แต่ก็เปลี่ยนเป็ นบึ้งตึงพร้อมจะตวาดกราดเกรีย
้ ว

ได้ทันทีเช่นกันถ้าฟั งอะไรผิดหู

สัมผัสต่อมา มะแมรู้สึกถึงอารมณ์ที่ลึกลงไปจาก ‘หน้ ากากคุณ

หญิง’ เป็ นความกังวล ความเคร่งเครียดแบบคนธรรมดานอนไม่หลับ
เพราะกลัวอะไรบางอย่าง
อีกสัมผัสหนึ่ง

หล่อนโดยตรง

มะแมรู้สึกถึงคลื่นความคิดชนิดที่รบกวนจิตใจ

ซึ่งแน่นอน

มันหมายถึงความสงสัยไม่นึกอยากเชื่อ

ตลอดจนระแวงอะไรไปเรื่อย ประสาคนระวังตัวกลัวถูกหลอก
มะแมปล่อยใจให้นิ่งสบายรับรู้คลื่นรบกวนชนิดนัน
้

เป็ นค�ำพูดไว้เชิง เหมือนจะให้โอกาสมะแมพิสูจน์ตัว ถ้าแน่จริงถึง

ค่อยชื่นชมกัน

ใจของมะแมนิ่งเย็นเป็ นน�้ ำ

“หนูใช้จิตสัมผัสช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าน่ะค่ะคุณหญิง”

ตัดตรงเข้าท�ำงานแก้ปัญหาทางใจของฝ่ ายนัน
้ มากกว่า

เลยต้องหาใครมาช่วยไปพลางๆก่อน”

จับได้ว่ามี

หล่อนผ่านทีท่าชนิดนี้ของลูกค้ามา

มาก ประเภทอยากได้ความช่วยเหลือ แต่ก็ยโสโอหังข่มกัน เพื่อให้รู้สึก
ว่าตนยังเหนือชัน
้ อยู่เสมอ
คะ?”

“คุ ณ หญิ ง พอจะเล่ า รายละเอี ย ดของปั ญหาให้ ม ะแมฟั งได้ ไ หม
พยายามตัดตรงเข้าสู่ประเด็น ซึ่งตามสามัญส�ำนึกแล้ว อีกฝ่ ายน่า

จะพูดตอบกันดีๆ แต่รักสุรีย์กลับแค่นหัวเราะพูดเฉไฉ

“ถ้าเป็ นคนมีญาณสัมผัสแบบที่ฉันเคยเจอ ไม่ต้องเล่าเลยนะเนี่ย

แค่เดินเข้าไปนัง่ ตรงหน้ าก็ทักและให้ค�ำแนะน� ำได้หมดแล้ว ไม่ต้องถาม
สักค�ำ”
เฉยๆ

หากเป็ นสมัยท�ำงานใหม่ๆ

มะแมอาจถอดใจ

ลุกขึ้นเดินหนีไป

แต่ประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวช่วยให้หนักแน่นเกินกว่าจะ

ใส่ใจกับอารมณ์ไร้สาระของมนุษย์
พยายามคิดเข้าข้าง

ปั ญหาของคุณหญิงอาจไม่ธรรมดา

ประเด็นอ่อนไหวบางอย่างที่เล่ากันซื่อๆไม่ถนัด

หรือมี

ด้วยจิตที่หนักแน่นไม่ขุ่นมัว มะแมเล็งที่อาการยึกยักของรักสุรีย์

กระแสเผื่อไปทางสารวัตรกฤษฎาด้วย จึงรวมสรุปเป็ นค�ำตอบว่า

แล้วก็สัมผัสพบว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ มีลับลมคมนัยให้ต้องซ่อนเร้นจริงๆ

วานซืนอย่างหนู ถึงส่งมาให้ค�ำปรึกษาปั ญหาขัน
้ คอขาดบาดตายกับคุณ

อาการทางจิตประสาท มะแมจึงลองโยงอาการเครียด กังวล หวาดกลัว

“คุ ณ หญิ ง สงสั ย ว่ า สารวั ต รกฤษฎาเห็ น ดี อ ะไรในตั ว เด็ ก เมื่ อ

หญิงได้”

สีหน้ าเคร่งเล็กๆของรักสุรีย์คลายลง อันที่จริงหล่อนเคยพบพวก

มีความสามารถทางในมาหลายเจ้า จึงไม่ค่อยประหลาดใจกับเรื่องสัมผัส

พิเศษเท่าใดนัก แต่ประหลาดใจกับความสามารถของเด็กรุ่นลูกมากกว่า
“ก็จริงแหละ โทษกันไม่ได้นะ อย่างหนูนี่ดูแล้วหุ่นไม่ค่อยให้เล้ย

ความจริงมีคนที่ฉันนับถือให้พ่ งึ พาอยู่หรอก

เสียแต่ว่าพักหลังนอนโรง

พยาบาลตลอด แล้วก็ฟังความหรือพูดจาไม่ถนัดเหมือนที่ผ่านมา ฉัน
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เท่าที่ทราบจากสารวัตรกฤษฎาคือรักสุรีย์เห็นผี แล้วก็เหมือนเกิด

เข้ากับการเผชิญหน้ าปี ศาจดู
ไม่ผิดแน่

มันเป็ นอะไรปนๆกันระหว่างความหวาดกลัว

เคียดแค้นชิงชัง และความวิตกกังวลชนิดถึงเลือดถึงเนื้อ
สุรีย์

หันมาจับกระแสจากนัยน์ตาเย่อหยิ่ง

ความ

พร้อมจะดูถูกคนของรัก

ก็พบว่าลึกๆแล้วแฝงอยู่ด้วยแววอ�ำมหิตระดับตัดสินใจฆ่าคนได้

และด้วยกระแสดังกล่าวนัน
่ เอง ที่มะแมใช้สาวลึกเข้าไปถึงต้นตอ พบ
เจตนาประทุษร้ายรุนแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
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สืบกระแสมาถึงตรงนัน
้ นิมิตชัดเจนก็ปรากฏขึ้นในห้วงมโนทวาร

กันต่อ

โดยค�ำสัง่ ของคุณหญิงรักสุรีย์ มีสาวน้ อยนางหนึ่งถูกชายฉกรรจ์

สถานการณ์ให้ดีข้ น
ึ ง่ายๆ

โดยไม่ต้องหลับตา...
หลายคนรุมข่มขืน
เปลี่ยว

ก่อนแขวนคอให้ขาดใจตายอย่างทรมานในเรือน

เบื้องแรกมะแมเกือบตกใจ เพราะความแจ่มชัดชนิดนัน
้ เหมือน

ลากหล่อนเข้าไปมีความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเหยื่อสาว สัมผัสถึง

แม้ตัวตายไปแล้วก็ไม่เลิก

ท่านี้แม้สืบด้วยจิตจนเห็นต้นเห็นปลาย

อยู่ดีๆนึกอยากประหัตประหารกันเล่นโดยขาดมูลเหตุจูงใจ
คิดทัง้ ปิ ดตาอยู่อย่างนัน
้

เปล่าของเพศหญิงตัวคนเดียวในอุ้งมือเหล่าทรชน

หลอกหลอนกัน

มองสวนขึ้นมาด้วยแววตาดุดัน

ที่เบื้องล่างเต็มไปด้วยชายหน้ าเหีย
้ ม

รู้สึกถึงอาการอึดอัดทรมานจากการ

หายใจไม่ออกที่ทวีตัวขึ้นทุกที โดยไม่อาจหลุดรอดไปไหนได้

ปิ ดตาลง ข่มความสงสารผู้หญิง ข่มความเกลียดชังนางปี ศาจผู้

บงการฆ่า ท�ำใจเป็ นอุเบกขากับนิมิตบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว การเคย
เห็นน้ องอิก
๊ ผูกคอตายมาก่อน

บวกกับที่เคยเห็นภาวะหลังความตาย

ของแจ๊บมาแล้ว มีส่วนช่วยให้ไม่ตกตื่นเกินไปนัก
ก็แค่ความจริงที่ว่า

ความตายไม่ใช่จุดจบ

และบางความตาย

หมายถึงฝั นร้ายอันน่าขนพองสยองเกล้าเหลือประมาณ

หลังขาดใจตาย เกิดอะไรขึ้นกับหญิงชะตาขาดคนนัน
้ ?
สัมผัสแรกคือความอาฆาตพยาบาท

มันท่วมท้นและมีกระแส

เชี่ยวกราก อย่างที่ชวนให้นึกถึงพลังถะถัน
่ ของน�้ ำตกที่มะแมเคยเอาตัว
ไปต้านเล่น เพียงแต่นี่ไม่ใช่น้� ำตกเย็นๆ แต่เป็ นธารลาวาร้อนๆแทน
ในความร้อนของมหาเพลิงพยาบาท

พลังจิตสาวส�ำเหนียก

ถึงความเห็นแก่ตัวอย่างเลวร้ายที่เป็ นพลังขับดันอยู่

และด้วยความ

ส�ำเหนียกถึงพลังชนิดนัน
้ จิตจึงรู้ข้ น
ึ มาว่าหญิงผู้ประสบเคราะห์ หาเรื่อง

ช่วยแก้

เห็นใจขึ้นมาจางๆ เพราะอย่างน้ อยรักสุรีย์ก็เป็ นฝ่ ายเจ็บช�้ำก่อน ไม่ใช่

ยัง ‘นัง่ ทางใน’ ไม่เลิก

มะแมเห็นภาพจากมุมสูง

ก็ไม่ใช่จะมีทางออก

เพราะ

ตรึกตรองว่าจะคุยกับรักสุรีย์ท่าไหนถึงจะเหมาะ ชักบังเกิดความ

ความจนตรอกคล้ายสัตว์น้อยถูกฝูงสัตว์ใหญ่รุมขย�้ำ สัมผัสถึงความน่า

สยดสยองขณะถูกบังคับยกร่างขึ้นแขวนคอ สัมผัสถึงอาการดิน
้ รนที่สูญ

นับว่าน่าล�ำบากใจเอาการ

ปล่อยให้เจ้าของสถานที่เข้าใจว่าหล่อน

อยู่ร่วมบ้านกับศัตรูที่เกลียดชัง

มันไม่ได้

ยังง่ายกว่าโดนวิญญาณอาฆาต

พอตายแล้วจะให้จูงมือมาเจรจารู้เหตุรู้ผลแบบมนุษย์

ชัง่ น�้ ำหนักดู ต่อให้ท�ำสังฆทานอุทิศส่วนกุศล ม่านพยาบาทของ

คุณเมียน้ อยก็บังไว้ไม่ให้มีแก่ใจรับเป็ นแน่ จิตของเธอดิบ มืดทึบ อีกทัง้
กระแสความประสงค์ร้ายที่หนุนหลังดุจน�้ ำป่ าก็เชี่ยวกรากเสียเหลือเกิน

มะแมไม่เคยเข้าโรงเรียนปราบผี แต่ก็เชื่อว่าผีร้ายที่คอยรังควาน

คน ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ แต่ต้องมาจากเหตุปัจจัยบางอย่าง ถ้า

ท�ำลายเหตุปัจจัยนัน
้ ได้ สภาพผีย่อมเสื่อมไปเป็ นธรรมดา เช่นเดียวกับ
คนชัว
่ ย่อมเปลี่ยนเป็ นคนดี เมื่อเหตุแห่งความชัว
่ ถูกท�ำลายลง

ก่อนอื่นใด หล่อนต้องเข้าใจให้ได้ว่าผีเมียน้ อยตามจิก ตามหลอก

หลอนรักสุรีย์ได้อย่างไร

ท�ำไมบางคนฆ่าศัตรูด้วยความโหดเหีย
้ มเป็ นสิบเป็ นร้อย กลับไม่

ถูกรบกวน แต่บางคนเช่นคุณหญิงรักสุรีย์ ฆ่าเมียน้ อยแค่คนเดียว ไฉน
จึงถูกตามราวีได้ไม่เลิกรา?
ระลึกถึงฮัน
่ กับตุ่ย

สองโจรที่เคยจับหล่อนจะเอาไปเชือดด้วย

ความเข้าใจผิด คิดว่าเป็ นสายต�ำรวจ

ทัง้ สองต้องเคย ‘ลงมือ’ มาก่อนแน่ เพราะมีกระแสเพชฌฆาตให้

สร้างเคราะห์ให้ตัวเองด้วยการเป็ นเมียน้ อย แม้ถูกเตือน ถูกขู่ ก็ยังขืน

รู้สึก เพียงแต่เป็ นระดับสมัครเล่น ห่างจากขัน
้ มืออาชีพที่เลือดเย็น ฆ่า

มะแมลอบระบายลมหายใจยาว ที่แท้ก็เป็ นเรื่องชู้เลือด จองเวร

เลือกจับกระแสความเป็ นเพชฌฆาตของฮัน
่ หล่อนว่าอย่างมากก็

ดื้อด้วยความเชื่อมัน
่ เกินงาม
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ได้โดยตาไม่กะพริบ
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ฆ่ามาไม่เกิน ๓-๔ ราย เพราะก่อนฆ่ายังมีอาการละล้าละลัง ขณะฆ่ายัง
มีอาการฝื ดฝื นไม่อยากท�ำ และหลังฆ่ายังมีอาการสลดซึมตามมา

สัมผัสว่าคนที่โดนฮัน
่ เชือด ล้วนไม่รู้จักผูกพันหรืออาฆาตแค้นต่อ

กันมาก่อน ขณะจะตายก็เอาแต่ตกประหวัน
่ พรัน
่ พรึง นึกถึงพ่อแก้วแม่
แก้ว นึกถึงลู่ทางหลบหนีเอาตัวรอด นึกถึงเทวดาช่วยส่งปาฏิหาริย์มา

เข้าไปอยู่ในมิติลล
ี้ ับต่างจากธรรมดา

อันเนื่องจากเริ่มคุ้นเคยกับโลกวิญญาณมากขึ้น

สาวสองโลกจึง

ทราบด้วยสัญชาตญาณทางจิตว่าตัวจริงของเจ้าหล่อนที่ถูกฆาตกรรม
ได้มาวนเวียนอยู่แถวนี้เอง

มันเป็ นความไม่รู้ของมะแม

การจ่อใจสัมผัสวิญญาณนานๆ

ช่วย ไม่มีแก่ใจผูกเจ็บ จึงไม่มีความอยากเอาคืนกับเพชฌฆาตที่ตนไม่รู้

เท่ากับไปสะกิดเรียกเขามา...

ติดวนเป็ นวิญญาณอาฆาตให้เหนื่อยยาก

สะกิดให้รู้สึกได้ไม่ยาก แต่ในโลกวิญญาณง่ายกว่านัน
้ แค่ท�ำความรู้สึก

ชิงดีชิงเด่น รุกรานกัน เล่นแง่เชือดเฉือนกัน ร้ายใส่กันกับคุณหญิงรัก

อย่างยิ่งถ้าเจ้าตัวก�ำลังวนเวียนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล กับทัง้ มีเรื่องให้อยาก

จักเป็ นส่วนตัวเลย เมื่อตายจึงไปผุดเกิดตามกรรมอันเหมาะสม ไม่ต้อง

ต่างจากวิญญาณอาฆาตของเมียน้ อย ที่ก่อนตายเต็มไปด้วยการ

สุรีย์ เรียกว่าผูกสายโยงพันสายใยเหนียวแน่น จนนึกถึงกันและกันได้
ขึ้นใจ อีกทัง้ ก่อนตายก็ทราบชัดว่างานนี้ใครเป็ นคนสัง่ ความคุมแค้นจึง

ปกติคนในโลกมนุษย์จะทักใครที่หันหลังให้

ก็อาจเอื้อมมือไป

ถึงอีกฝ่ ายชัดๆและอยู่ในโฟกัสนานพอ จิตก็สัมผัสถึงกันแล้ว โดยเฉพาะ
ติดต่ออยู่ด้วย

ฉั บ พลั น มะแมก็ รู้ สึ ก คล้ า ยมี ร่ า งแหหนั ก ๆร้ อ นๆไร้ ต นเหวี่ ย งมา

มีทิศทางแน่วแน่มาก พุ่งมาที่รักสุรีย์เดี่ยวๆ

ครอบทัง้ ร่างหล่อนไว้

มนุษย์ของคุณเมียน้ อย ก็แน่ใจว่าคุณเธอคงมีบุญเก่าแน่นหนา เมื่อตาย

สาปแช่ง ตลอดจนบังเกิดแรงขับดันหนักหน่วง ให้อยากลุกขึ้นหาอะไร

เท่ า ที่ ม ะแมรู้ สึ ก ถึ ง ใบหน้ าสวยๆบวกความบ้ า พลั ง ในขณะเป็ น

์ รง หวนกลับมาเล่นงานคนที่ตนผูก
ไปทัง้ บุญเก่ายังไม่หมด ย่อมฤทธิแ
ใจแค้นได้ไม่ยาก แต่ไม่อาจท�ำกันโต้งๆเหมือนคนท�ำกับคน อย่างมาก
ก็หลอกหลอนขณะหลับ

ซึ่งจิตคนหลับมีก�ำลังอ่อน

พร้อมเห็นนิมิตปรุงแต่งต่างๆนานา

แล้วก็อยู่ในภาวะ

อาศัยกระแสบาปจากการสัง่ ฆ่าของคุณหญิงรักสุรีย์เป็ นสื่อ

เป็ น

ความนึกคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงในฉับพลัน

อึดอัดคัดแน่น อยากดิน
้ พล่าน จิตใจอลหม่านอึงอลไปด้วยค�ำผรุสวาท
เอามาแทงๆๆ

หรือทุบๆๆคุณหญิงรักสุรีย์ให้ตายคามือ

ตายในสภาพ

ตาเหลือก ตายแบบนองเลือดน่าสยองเกล้าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้!
ขนลุกทัง้ ตัว

สติเลอะเลือนไปครู่หนึ่ง

อุเบกขา กุมสติมน
ั ่ ได้ใหม่

แม้เป็ นประสบการณ์ครัง้ แรก

ก่อนกลับวางจิตเป็ น

ก็ทราบทันทีว่าวิญญาณร้าย

ประตู เป็ นช่องทาง แค่เธอกระแทกพลังแค้นคุกคามขวัญ หรืออยาก

พยายามเข้าครอบง�ำหล่อนด้วยอ�ำนาจพลังอาฆาต

ตามนัน
้ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

เข้าใส่เต็มเหนี่ยว หากหล่อนก�ำลังอยู่ในภาวะจิตอ่อน ฟุ้งซ่านหรือเหม่อ

แยกเขีย
้ วท�ำเขางอกหลอกหลอน

จิตขณะหลับของคุณหญิงก็จะเห็น

สรุปแล้ว

อ�ำนาจความผูกโยงกันด้วยความเกลียดชังคับแค้น

แต่แล้ว

ขณะหยัง่ ดูระดับความอาฆาตของวิญญาณเมียน้ อย

นัน
่ เอง เป็ นตัวแปร เป็ นปั จจัยเชื่อมให้จองเวรได้ถึงพริกถึงขิงขนาดนี้

ฉั บ พลั น มะแมก็ สั ม ผั ส ถึ ง พลั ง ความฉุ น เฉี ย วอย่ า งจะกิ น เลื อ ดกิ น เนื้ อ

ของฝ่ ายนัน
้ คราวนี้แตกต่างจากการ ‘ดูอยู่ห่างๆ’ เพราะรู้สึกถึงความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศรอบตัวที่ชวนให้หนาวสันหลัง คล้ายตก
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มะแมเปิ ดประตูให้

ก่อนโดยเอาใจไปสัมผัสกระแสอาฆาต กระแสอาฆาตจึงได้ช่องกระแทก
ลอยไม่เป็ นโล้เป็ นพาย

ก็คงเสร็จเหมือนกัน

แต่ขณะที่ฐานสมาธิยัง

มัน
่ คงคลอนแคลนยากเยี่ยงนี้ พลังแปลกปลอมก็เป็ นแค่คลื่นกระแทก
ที่ซัดแรง แต่ท�ำให้เสียหลักล้มไม่ได้

ผีสิงเป็ นอย่างนี้เอง ได้ยินมาแต่เด็ก เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พอเจอ

เป็ นประสบการณ์ตรงจึงหายสงสัย

มะแมทราบด้วยสัญชาตญาณของสมาธิชน
ั ้ ดีว่า แค่ไม่ปล่อยให้
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ความเกลียดครอบง�ำ แค่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเตลิดเปิ ดเปิ ง มีสติ

และอาจช่วยได้ดีกว่า

หมอผีด้วยซ�้ำ เพราะหมอผีแค่ไล่ผี เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ แต่มะแมท�ำให้

ยืดตัวตรง ด�ำรงสติมน
ั ่ ค่อยๆเปิ ดเปลือกตาขึ้น เจอเข้ากับตัวเอง

น�้ ำเสียงนุ่มนวลของคนที่พร้อมจะอภัยใครทัง้ โลก คล้ายกลุ่มน�้ ำ

มามีอิทธิพลควบคุมบังคับอะไรได้เลย

จังๆก็ดีอยู่อย่าง คือมัน
่ ใจในสิ่งที่สัมผัสรู้มาทัง้ หมด โดยไม่จ�ำเป็ นต้อง
ถามรักสุรีย์สักค�ำ แถมพอจะคล�ำทางถูกด้วยว่าจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้ท่าไหน

สบตากับอีกฝ่ ายและฝื นยิม
้ ให้

แต่ในสายตาของคนมีชนักปั ก

หลัง กลับดูเหมือนรอยยิม
้ รู้ทัน รักสุรีย์จึงไม่นึกชอบรอยยิม
้ ของมะแม
เอาเลย

“หายไปเสียนาน พยายามดูอะไรอยู่หรือ?”

ถามพลางคิดในใจว่าถ้าตอบไม่เข้าท่า ปล่อยให้เสียเวลารอเก้อ ก็

จะไล่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย

“คุณหญิงคะ... ถ้าจะให้มะแมช่วย เราคงต้องคุยกันตรงไปตรง

มา และอย่ากลัวว่ามะแมจะหักหลังด้วยการแฉคุณหญิงในวันหน้ า”

รักสุรีย์ได้ยินค�ำว่า ‘แฉ’ แล้วสะดุ้งสุดตัวเยี่ยงคนมีพิรุธ แต่พอตัง้

สติได้ก็ท�ำตาวาวถลึงจ้องอีกฝ่ าย คล้ายจงอางยืดตัว ชูหัวแผ่แม่เบีย
้ ขู่
“นี่!

บอกตรงๆนะว่าฉันโดนผีหลอก

ฉันแค่อยากได้หมอผีหรือ

คนทรงที่ถนัดทางนี้มาปั ดรังควานให้เท่านัน
้ แหละ
เชียว

มันจะเป็ นไรไปนัก

จ้างมาไล่ผีนี่ถึงกับเอาไปแฉให้เสียชื่อได้เลยหรือ?

หมอผีได้หรือเปล่า? ถ้าท�ำไม่ได้ก็ไปๆซะเถอะ!”

ปฏิกิริยาร้อนแรงแบบเป็ นเอามากขนาดนัน
้

เธอท�ำแบบ

ท�ำให้มะแมถึงกับ

นัง่ อึ้ง ใจหนึ่งอยากถอนตัวขึ้นมาอีก แต่อีกใจก็นึกถึงอัคระ ที่เขาเจอ
คงโหดหินกว่าของหล่อนหลายร้อยเท่า คิดเช่นนัน
้ แล้วก็เกิดก�ำลังใจอีก
ระลอก

รักสุรีย์เต้นงิว
้ ท่านี้คงต้องคุยกันแบบอ้อมค้อมก่อน ขืนโพล่งออก

ไปว่าหนูรู้ไส้คุณหญิงหมดแล้ว ก็อาจโดนสัง่ ลากไปหลังบ้าน ควักไส้ของ
หล่อนออกมาดูบ้างเท่านัน
้
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มะแมช่วยคุณหญิงได้ค่ะ

ไม่ว่าผีสางหรือไสยศาสตร์ท่ไี หนก็ไม่มีทางเข้า

อยู่กับเนื ้ อกับตัว

ฟ่ อ

“เอาเป็ นว่า...

ศัตรูของคุณหญิงหายไป ชนิดที่ไม่ต้องกลับมาเจอะเจอกันอีกเลย”

ใหญ่ที่โถมเข้าดับไฟกองโตให้มอดเร็ว รักสุรีย์มีสีหน้ าดีข้ น
ึ ด้วยความ
เข้าใจว่ามะแมจะ ‘ท�ำลายศัตรู’ ของตนทิง้ อย่างสิน
้ ซาก
จริง”

“ได้อย่างนัน
้ ก็เหมาะ

ฉันจะตกรางวัลเธออย่างงามถ้าท�ำส�ำเร็จ

“มาตรวจสอบกันก่อนว่ามะแมเห็นถูกหรือเปล่า...

เจอ เป็ นสาววัยสักยี่สิบใช่ไหมคะ?”

ผีที่คุณหญิง

รักสุรีย์คอแข็ง มองมะแมด้วยสายตาต่างไป คือเริ่มทึ่งเพิ่มขึ้นอีก

นิด แต่ด้วยความทึ่งนัน
้ เอง ก็แฝงแววหวาดว่าจะมารู้ความลับของตน
เข้าให้ด้วย จึงตอบรับอย่างระวัง
“น่าจะอย่างนัน
้ นะ”

“ทุกครัง้ ที่น้องเขามา คุณหญิงจะรู้สึกมืด ร้อน อึดอัดเหมือนเจอ

ใครมาทวงแค้นใช่ไหมคะ?”

หญิงอาวุโสกลืนน�้ ำลายฝื ดๆ
“ก็ประมาณนัน
้ แหละ”

“ถ้าเดาไม่ผิด คืนที่คุณหญิงรู้สึกเหมือนอยากคลุ้มคลัง่ เป็ นบ้า คือ

คืนที่คุณหญิงฝั นว่าลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึก
ตายอยู่บนเพดานใช่ไหมคะ?”

แล้วเห็นผู้หญิงแขวนคอ

ฝ่ ายถูกจีใ้ ห้ตอบถึงกับเกร็งแน่นไปทัง้ ตัว ปากคอสัน
่ ระริก ซึ่งนัน
่

เป็ นการยอมรับที่ดีที่สุด

เมื่อมัน
่ ใจในข้อมูลจากนิมิต

ค่อยปลอดโปร่งขึ้น พูดต่อได้ร่ น
ื ขึ้น
จบ”

“มะแมขอเวลาไม่เกินสองคืน

กับทัง้ ได้ใจลูกค้ามาฟั งกัน

มะแม

จัดการกับปั ญหาของคุณหญิงให้

“แล้วส�ำหรับคืนนี้ล่ะ?”

รักสุรีย์ถามเสียงละห้อย
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“คืนนี้ส�ำคัญที่สุด คุณหญิงต้องเชื่อตาม และห้ามคัดค้านใดๆทัง้

สิน
้ ไม่อย่างนัน
้ พิธีจะเสียหมดตัง้ แต่เริ่ม”
คนสูงวัยกว่าพยักหน้ า

เอวอ่อนระแน้

มะแมอย่างเต็มใจ สิน
้ ลายนางพญา

โอนเอนมารับค�ำสัง่ จาก

“จะให้ฉันท�ำยังไง?”
“ท่องไว้นะคะ

ศัตรูของคุณหญิงไม่ใช่ผี

แต่เป็ นใจที่

เคียดแค้นชิงชังของคุณหญิงเอง!”

ความสว่างบางอย่างที่แฝงมากับพลังเสียงของหญิงสาว คล้ายน�้ ำ

สะอาดสาดมาล้างปมสกปรกในใจหญิงวัยกลางคน

จนสีหน้ าสีตาผ่อน

คลาย แทบไม่เหลือร่องรอยความเครียดจัดแบบเมื่อ ๕ นาทีที่แล้ว
“แปลว่าทัง้ หมดที่ฉันเห็น เป็ นแค่เรื่องเพ้อเจ้อหรือ?”
“ลืมบอกไปค่ะว่านอกจากห้ามค้านแล้ว

ก็ห้ามถามอะไรทัง้ สิน
้

ด้วย เพราะความสงสัยของคุณหญิงจะท�ำให้พิธีแตก น้ องเขาจะผ่านเข้า

มารบกวนได้อีก และคราวนี้อาจยิ่งหนัก เพราะไหวตัวแล้วว่าคุณหญิง
พยายามหาทางก�ำจัดอยู่”

“ได้” รักสุรีย์รีบรับลิน
้ พัน “ไม่สงสัยก็ไม่สงสัย จะท่องไว้ว่าศัตรู

ของฉัน คือความเพ้อเจ้อของฉันเอง”

“เมื่อกีม
๊ ะแมไม่ได้บอกอย่างนัน
้ นี่คะ ย�้ำอีกทีก็ได้ ศัตรูของคุณ

หญิงไม่ใช่ผี

แต่เป็ นใจที่เคียดแค้นชิงชังของคุณหญิงเอง

ถ้าจ�ำไม่ได้

ก็ท่องไว้สน
ั ้ ๆ คือ อย่าเกลียด อย่าโกรธ อย่าให้ความแค้นครอบง�ำคุณ
หญิงได้”

รักสุรีย์เม้มปาก กล�้ำกลืนก้อนน�้ ำลายขื่นๆลงคอ

“โอเค...” รับแบบไม่ยอมทวนค�ำ “นอกจากให้นึกอย่างที่เธอว่านี่

จะไม่ให้เกราะคุ้มครองที่เป็ นรูปธรรมอะไรหน่อยหรือ?”

์ ิทธิล
์ ้นบ้าน ช่วย
“คุณหญิงก็ทราบอยู่แล้วนี่คะว่าวัตถุมงคลศักดิส

อะไรไม่ได้เลย

ในเมื่อจิตของคุณหญิงยังมีโทสะเป็ นตัวเปิ ดทางเข้า

ให้สิ่งชัว
่ ร้ายเต็มประตู ถึงมะแมให้เพิ่ม คุณหญิงนึกว่าจะมีประโยชน์
หรือ?”

“งัน
้ ... คาถาหรือบทสวดกันผีล่ะ ให้มาให้ฉันอุ่นใจหน่อยได้ไหม?
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หลายคืนที่ผ่านมาฉันสวดเป็ นชัว
่ โมงๆ แต่ไม่มีความสุข และไม่ได้ช่วย
ป้ องกันอะไรเลย”

“นัน
่ เพราะคุณหญิงไม่ได้สวดด้วยความเข้าใจ

ตัวกลัวผี”

แต่ด้วยความรัก

“สวดด้วยความเข้าใจ สวดยังไง?”
“อย่าสวดคาถาไล่ผี

อย่าสวดบทที่ร่�ำลือว่าคุ้มครองได้ครอบ

์ ิทธิจ
์ ริง ก็ไม่ดับความเร่าร้อน
จักรวาล เพราะบทสวดเหล่านัน
้ ถึงศักดิส
ในใจที่อยากเอาชนะของคุณหญิงลง

แถมคาถาขับไล่ไสส่งกลับจะยิ่ง

เพิ่มความเร่าร้อน เหมือนทุ่มไฟใส่กันไป ทุ่มไฟใส่กันมา”
“แล้วบทไหนที่ว่าเย็น?”

“ตามหลักทางศาสนานะคะ ไม่ว่าศาสนาไหน บทสวดที่เย็นที่สุด

คือบทสรรเสริญพระศาสดาของตนค่ะ

ตกแต่งจิตให้มีประกายเลื่อมใสเบื้องสูง

เพราะเป็ นบทที่ปรุงใจให้คิดดี

ไม่แฝงอารมณ์ร้อนแบบไหนๆ

อย่างของพุทธเรา ก็ได้แก่บทสวดอิติปิโส คุณหญิงน่าจะท่องได้ข้ น
ึ ใจ”
รักสุรีย์ผงกศีรษะ
“ท่องได้

แต่ไม่ค่อยได้ยินใครบรรยายสรรพคุณมากเหมือนบท

อื่น เลยสวดนิดหน่อยแค่เป็ นพื้น”

“ยิ่งฟั งสรรพคุณมากก็ยิ่งโลภมากค่ะ

ใจจะบริสุทธิเ์ ป็ นดวงกุศล

ใสๆ คุ้มครองตัวได้อย่างไรคะ เล็งเข้ามาที่จิต วัดผลออกมาเป็ นความ
เยือกเย็น

ความสว่าง

แล้วคุณหญิงจะทราบค�ำตอบด้วยตนเองว่าบท

์ ิทธิท
์ ี่สุดในโลก
สวดที่ศักดิส

คือบทที่ท�ำให้จิตของเราเย็นมาก

สว่าง

มาก และกลมกลืนกับพระศาสดามาก เพราะเท่ากับอัญเชิญกระแสของ
พระองค์มาไว้ที่จิตเราเอง
ข้างนอก”

์ ิทธิม
์ าปกป้ องที่
ไม่ใช่เรียกกองทัพสิ่งศักดิส

“แปลว่าหนูจะให้ฉันท่องอิติปิโสบทเดียวหลายๆจบหรือ?”
“ค่ะ!”

“เข้าใจแล้ว... นายกฤษบอกแล้วล่ะว่าค่าปรึกษาของเธอเท่าไหร่

แต่นี่มาที่บ้าน ฉันจะเพิ่มค่าน�้ ำมันให้ ห้าพันพอไหม?”
“เรื่องนัน
้ เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

สารวัตรกฤษฎาดีกับมะแมมาก
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มะแมถือว่าตอบแทนสารวัตรผ่านคุณหญิงก็แล้วกัน”

รักสุรีย์ส่ายหน้ าแบบคนที่ไม่ชอบได้รับความช่วยเหลือเปล่าๆ
“เขาส่วนเขา ฉันส่วนฉัน คนละคนกัน ยังไงเธอก็ต้องรับ”

“งัน
้ เอาเป็ นว่าเมื่อเรื่องจบเรียบร้อย

มะแมก�ำจัดศัตรูให้ได้

ราบคาบเมื่อไหร่ คุณหญิงค่อยตกรางวัลมะแมดีไหมคะ?”

“อย่างนัน
้ ก็ได้... แล้วยังไง พรุ่งนี้เวลาเดิมหรือเปล่า?”

เกือบแปดโมงเช้า

โทรศัพท์มือถือส่งเสียงกุ๊งกิ๊งในแบบที่มะแมตัง้ ค่าไว้แจ้งเมสเสจ

เข้า ใจประหวัดถึงอัคระ รู้สึกเหมือนเป็ นข้อความจากเขา จึงรีบคว้า
โทรศัพท์ข้ น
ึ ดู

ปรากฏว่าเป็ นเมสเสจประจ�ำสัปดาห์จากธนาคาร เพื่อแจ้งยอดเงิน

“ค่ะ! พรุ่งนี้มะแมจะมาดูผลว่าคุณหญิงให้ความร่วมมือดีแค่ไหน

ที่ใช้ได้ มะแมท�ำหน้ าเมื่อย เกือบวางโทรศัพท์ลง แต่หางตาเห็นตัวเลข

“เอาเบอร์มือถือของฉันไปนะ”

ตัวเลขบนหน้ าจอเหมือนเหลือแค่เก้าหมื่นปลายๆ ไม่ถึงแสน

ถ้าปั จจัยฝั ่ งคุณหญิงดีพอ มะแมค่อยช่วยจัดการฝั ่ งผีให้ดีที่สุด”

เมื่อบอกเบอร์ให้มะแมบันทึกลง

โทรศัพท์เสร็จก็ลุกขึ้นยืน “ฉันจะไปส่ง”

รักสุรีย์เดินมาส่งสาวพลังจิตถึงที่รถด้วยตนเอง

มะแมได้แต่นึก

ดีใจที่ตนไม่หมดความอดทนกับผู้หญิงบ้าอ�ำนาจคนนี้ ไปเสียตัง้ แต่ห้า

แว้บๆแล้วรู้สึกผิดปกติ เพราะจ�ำได้ว่ายอดสุดท้ายเป็ นหกแสนเศษ แต่
พลิกดูหน้ าจอใหม่ดีๆ

97,743,322.95!

ปรากฏว่าไม่ใช่เก้าหมื่น

แต่เป็ น

หญิงสาวย่นคิว
้ เข้าใจว่ามีการแสดงผลผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึง

นาทีแรก มิฉะนัน
้ คงเสียเวลามาตัง้ ไกลให้กับความสูญเปล่า

ลุ ก เดิ น ไปยั ง คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เช็ ค ออนไลน์ จ ากเว็ บ ของธนาคารแทน

เจ็บใจ

เสียหายของฝ่ ายหล่อน

อเนจอนาถใจเหลือหลาย

ฝ่ ายหนึ่งก่อเวรด้วยการท�ำให้อีกฝ่ าย

พอเจ็บใจมากเข้าก็ฆ่าแกงกัน

ถาวรไปเลย

กลายเป็ นการผูกเวรแน่นหนา

ถ้าให้ถามใจ ทุกคนย่อมบอกว่ารักชีวิต เห็นชีวิตตนเองมีค่า

กว่าความเจ็บใจ
เสมอ

แต่ความเจ็บใจของตนมักมีค่ากว่าชีวิตคนอื่น

มะแมเห็นประจักษ์ข้ามมิติชัดแจ้ง

หายนะอันเกิดจากความเกลียด
และกลายเป็ นวิญญาณร้าย

ไม่มีหายนะใดรุนแรงไปกว่า

ความเคียดแค้นชิงชังท�ำให้ตายร้าย

สูญเสียสิ่งดีงามที่เคยสะสมมาไปทัง้ หมด

ไม่ว่าจะเคยมีดีขนาดไหนก็ตาม

แอบสลดเมื่อแล่นรถออกห่างจากหมู่บ้านเศรษฐีมาได้ โลกนี้ช่าง

หลอกตา บ้านช่องสว่างสวยรุ่งเรืองเหมือนสวรรค์ แต่บางทีจิตใจคนอยู่
กลับมืดด�ำอ�ำมหิตดุจบรรยากาศนรก

สู้บ้านเล็กๆของหล่อนก็ไม่ได้ ดูเหมือนไม่มีอะไรเลย แต่แท้จริง

แล้วเต็มแน่นไปด้วยแสงสว่างแห่งความรักระหว่างคนในครอบครัว ใคร
มาก็บอกว่ารู้สึกโปร่งสบายเหมือนสวรรค์กันทัง้ นัน
้ !
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เพราะถ้ามีความผิดพลาดแบบตลกร้ายเกิดขึ้น

ก็หวังว่าจะไม่ใช่ความ

คลิกๆพิมพ์ๆในเวลาไม่นานก็ได้ค�ำตอบ

ตัวเลขจากหน้ าเว็บ

ยืนยันว่าเมสเสจแจ้งยอดเงินทางมือถือถูกต้อง
ครอบครองร่วมร้อยล้าน!

ตอนนี้หล่อนมีเงินใน

นี่มันอะไรกัน?

ใจเต้นตึกๆ รอบตัวคล้ายควันขึ้นโขมง มะแมไม่ได้หัวช้าขนาด

คิดไม่ออกว่าแหล่งที่มาคืออัคระ เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกอย่างไร

ดี ตัวเลขที่เพิ่มพรวดพราดขนาดนัน
้ เลยขีดความตื่นเต้นปรีดา ทะลุ
เพดานไปถึงอารมณ์ต่ น
ื ตระหนกตกใจ ไม่เข้าใจเหตุผล และว้าวุ่นจนอยู่
เฉยไม่ได้มากกว่าอย่างอื่น

ตัง้ แต่เขาเข้ามาในชีวิต

เป็ นผู้หญิงขีต
้ ่น
ื ตกใจได้บ่อยๆ

ดูเหมือนมีเรื่องท�ำให้หล่อนต้องกลาย

มะแมไม่ชอบภาวะเกินคาดหรือคาดไม่

ถึง เพราะรบกวนจิตให้เสียสมดุลความเป็ นปกติสุขไป
เมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนัน
้

ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคว้ามือถือกด

เบอร์หาเขาด่วน นี่เป็ นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะมัวคิดเกรงเขาติดธุระยุ่งอยู่
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ประเทศไหนเหมือนเช่นที่ผ่านมา

โชคดีที่เขาว่างรับสาย อัคระทักทายด้วยเสียงนุ่มนวล ร่าเริง
“อรุณสวัสดิ ์ มะแม!”

“พี่อัค... สวัสดีค่ะ ว่างคุยไหมคะ?”

“มะแมไม่ต้องกลัวพี่ไม่ว่างหรอกนะ โทร.มาเมื่อไหร่ก็ได้”
“พี่อัคโอนเงินมาให้มะแมท�ำไม?”

อ๋อ! ค่าจ้างน่ะ”

เขาตอบเหมือนไม่มีความหมาย และไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมแกล้ง

ท�ำราวกับจะลืมไปแล้วด้วยซ�้ำ

มะแมขบริมฝี ปากนิดหนึ่ง

สามล้าน

ดอลลาร์อาจเป็ นเศษเงินส�ำหรับคนมีคอมพิวเตอร์ตาทิพย์ที่ท�ำนายหุ้น

ได้ไม่พลาดเลย แต่มันคือการพลิกชีวิตคนธรรมดาหาเลีย
้ งตัวแบบเดือน
ต่อเดือนเช่นหล่อน และหล่อนก็ไม่แน่ใจว่าต้องการหรือเปล่า
คะ?”

ทางใดทางหนึ่งไปด้วยหรือเปล่า พี่อัคน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าของอะไร
ที่หนักเกินตัว มันจะท�ำให้เราเดินเป๋ไปจากเคย ไม่ว่าของหนักนัน
้ จะ
อัคระหัวเราะในล�ำคอ

“เอาคืนไปเถอะค่ะพี่อัค มันไม่ใช่ของมะแม”

“ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าใช่ก็ไม่เป็ นไร อีกหน่อยพอจ�ำเป็ นต้องใช้ค่อย

รู้สึกก็ได้ จ�ำได้ว่าครัง้ แรกที่พี่เห็นเงินในบัญชีเป็ นร้อยล้าน พี่ก็ตาเหลือก

และรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตแบบเดิมอย่างนี้เหมือนกัน แต่ต่อมาเมื่อพบว่า
มีเส้นทางชีวิตอีกแบบมารองรับอย่างสมเหตุสมผล
แทน”

“พี่บอกมะแมแล้วไม่ใช่เหรอว่าพี่ก�ำลังท�ำอะไร เพื่ออะไร”

ใกล้ยอดอย่างสง่าผ่าเผย

“ยินดีค่ะ”

“เมื่อคืนมะแมเริ่มงานไปบ้างแล้วนี่ใช่ไหม?”
“รู้ได้ยังไง?”

“ใจของมะแมเชื่อมเข้ากับงานของพี่ พี่รู้สึกได้”

มะแมนึกถึงการเล็งเป้ าหมาย คือนักการเมืองผู้เป็ นสามีคุณหญิง

รักสุรีย์ ความตัง้ ใจนัน
้ กระมังที่กลายเป็ นสัมผัสกระทบจิตอัคระ

“โห! ท�ำให้งานเดียวได้ค่าจ้างร้อยล้าน ท�ำให้ร้อยงานมิรวยกว่าพี่

อัคหรือคะ?”

“ให้ก้อนเดียวนี่แหละ แล้วมะแมก็รับเหมาทัง้ ร้อยงานที่เหลือไป

เลย ตกลงไหม?”

“ขอบคุณค่ะพี่อัคส�ำหรับเงินก้อนนี้

แต่มะแมรู้สึกว่ามันมากผิด

ก็เปลี่ยนเป็ นเฉยๆ

“แล้ ว อะไรคื อ ความสมเหตุ ส มผลของเงิ น เป็ นร้ อ ยล้ า นส� ำ หรั บ

มะแมคะ?”

“แล้วมะแมยินดีให้ความร่วมมือหรือเปล่า?”

เป็ นครัง้ แรกที่มะแมได้ยินแล้วไม่ชอบใจ

เพราะเหมือนเขาหัวเราะเยาะค�ำพูดของหล่อนอยู่

“ไม่ ท ราบว่ า มะแมท� ำ อะไรให้ พี่ อั ค พอใจมากมายขนาดนั ้น หรื อ

“ค่ะ... บอกแล้ว”

220

แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมาท�ำให้ชีวิตของมะแมผิดปกติใน

เป็ นกรวดหินหรือเงินทอง!”

น�้ ำเสียงหล่อนสัน
่ พร่า เกือบๆจะร้อนรน

“เอ๋... เงิน?

ปกติ

“ถ้าจะเปลี่ยนโลกลงมาจากยอด บางทีก็จ�ำเป็ นต้องมีที่ยืนสบายๆ

ลีบ พูดแค่นี้เข้าใจไหม?”

ไม่ใช่ยืนในที่คับแคบแถวยอดด้วยอาการตัว

หญิงสาวอึ้งไป นึกถึงเมื่อคืนที่ขับรถเข้าหมู่บ้านมหาเศรษฐีแบบ

ตัวลีบหน่อยๆ ก็เริ่มเห็นอะไรขึ้นมาบ้าง

“แล้วเขาให้กันง่ายๆอย่างนี้หรือคะ?”
“เขาน่ะ ใคร?”

“ก็พี่อัคนัน
่ แหละ!”

“แล้วพี่เป็ นใครส�ำหรับมะแม?”
คนอยู่เมืองไทยกะพริบตาถี่ๆ
“ก็...”

เพิ่งรู้สึกว่าความเป็ นคนรักระหว่างหล่อนกับเขามันลอยๆชอบกล

ไม่มีรากหยัง่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเป็ นฐานยืนพื้นเอาเลย กระทัง่ จะคิด
อยู่ในใจว่าเป็ นแฟน ยังกระดากบอกไม่ถูก
“ก็อะไร หือม์?”
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บทที่ ๑๕

“ก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะคะ”

“ภายในไม่กี่วันนี้ พี่มีเวลาไปอยู่กับมะแมได้พักหนึ่ง ตัง้ ใจจะพา

ในความน่ารักของเด็กหญิงอิก๊

ไปหาพ่อแม่ของพี่อยู่แล้ว มะแมจะได้เลิกรู้สึกแปลกเสียที ดีไหม?”

สองสามวันนี้มีอะไรบางอย่าง

ที่ผิดแปลกไป เหมือนหงอยลง และซ่อนความคิดบางอย่างไว้ มะแม
สังเกตได้แต่ยังไม่ไถ่ถาม รอจังหวะว่าเมื่อใดเธอจะเปิ ดปากเอง

ทว่าจนแล้วจนรอดแม่หนูน้อยแก้มยุ้ยก็ยังไม่ปริปาก และยิ่งวัน

ยิ่งดูซึมๆจ๋อยๆลงทุกที กระทัง่ เช้ามืดวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเข้าห้องสมาธิ
แล้วน้ องอิก
๊ ไม่มาตามนัด
ก๊อกๆ

มะแมจึงต้องเดินไปเคาะประตูห้องของเธอ

“อิก
๊ ”

เรียกแล้วเคาะซ�้ำ อึดใจจึงค่อยมีเสียงอู้อต
ี้ อบรับ
“ขา...”

“ไม่มานัง่ สมาธิกับพี่มะแมเหรอคะ?”
เด็กในห้องเงียบเสียง

มะแมจึงตัดสินใจหมุนลูกบิดประตูบุก

เข้าไปหา กดสวิทช์เปิ ดไฟกลางเพดาน
อิก
๊ นอนหันหลังให้

ซึ่งมะแมสัมผัสได้ทันทีว่าร่างน้ อยส่งกระแส

เรียกร้องความสนใจมาถึงตน จึงเลิกคิว
้ สูง ลอบถอนใจยาว ได้รู้สึก
เหมือนเป็ นแม่จริงๆก็ตอนนี้เอง

ก้าวเดินเนิบนาบไปถึงตัวเด็กในอุปการะ

หย่อนกายลงนัง่ ขอบ

เตียง ยกมือลูบศีรษะละมุนแผ่ว และแทนการถามว่า “เป็ นอะไรไป?”

เหมือนอย่างที่พ่อแม่ทว
ั ่ ไปถามลูก มะแมเลือกค�ำถามที่ฟังแล้วน่าตอบ
กว่านัน
้

“คิดอะไรอยู่ ให้พี่มะแมรู้ด้วยคนได้ไหม?”

ถามเสร็จก็นิ่งรออย่างใจเย็น แต่แล้วค�ำตอบของหนูอก
ิ๊ ก็เล่นเอา

กระตุก

“อิก
๊ กลัวตาย...”

หญิงสาวมองหนูน้อยนิ่งไปครู่ เข้าใจว่าฝ่ ายนัน
้ ฝั นร้าย จึงปลอบ
“เห็นตัวเองผูกคอตายเหรอลูก?”
อิก
๊ สัน
่ ศีรษะอยู่ในหมอน
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“เปล่าค่ะ”

แท้จริง ต่างกันอย่างสิน
้ เชิงกับครัง้ นี้ ที่เหมือนใจอิก
๊ ตัง้ นิ่ง ไม่ได้ดน
ิ้ รน

“สมาธิ...”

อันสมควร

“แล้วอยู่ๆท�ำไมกลัวขึ้นมาได้ล่ะ อะไรท�ำให้หนูกลัว?”
“หือ? ยังไงนะจ๊ะ สมาธิท�ำให้หนูกลัวตายหรือ?”

ตัดช่องน้ อยแต่พอตัว แต่บังเกิดความกลัวขึ้นเองอย่างขาดเหตุขาดผล
อารมณ์มนุษย์นี่แสนแปลก

แต่ละวันเหมือนไม่ใช่คนๆเดียวกัน

เด็กน้ อยตอบด้วยการจีบปากผงกศีรษะ แต่หลบตา บ่ายเบี่ยงไม่

แล้วความตายคืออะไร ท�ำไมบางครัง้ มนุษย์ถึงหวาดกลัวอยากหลบหนี

มะแมกะพริบตางง ทบทวนสองสามวันที่ผ่านมา สัมผัสได้ว่าฝ่ าย

อยากเชื่ อว่ า กรณี ข องอิ๊ ก เป็ นผลตกค้ า งจากความตระหนกใน

ยอมสบกับผู้ใหญ่ที่จ้องมาอย่างค้นหา

ให้พ้น แต่บางครัง้ กลับอยากเผชิญหน้ ากับมันเสียเต็มประดา?

นัน
้ เข้าถึงภาวะสงบล�้ำลึก ยังนึกชื่นชมผลงานของตัวเองอยู่เลย ค่าที่

ขณะเผชิญหน้ าพญามัจจุราชตัวจริง

เพราะมีพี่เลีย
้ งคอยก�ำกับให้ ทักให้ว่าผิดตรงไหน เสริมให้ว่าถูกอย่างไร

อย่างรออยู่ และท้าทายให้ค้นหา ส่วนจะดีหรือร้ายกันแน่ มะแมก็ไม่

ตัวเองฝึ กตัง้ หลายปี กว่าจะสงบได้ขนาดนัน
้ แต่อก
ิ๊ เริ่มยังไม่ทันไรก็ได้ดี
จึงก้าวรุดเอาๆจนท�ำท่าจะแซงหน้ าคุณครูอยู่รอมร่อ
ได้?

ไฉนในที่ สุ ด จึ ง กลายเป็ นว่ า สมาธิ ท� ำ ให้ ชี วิ ต หนู น้ อยผิ ด ปกติ ไ ป

“อือม์...

อือม์...

อือม์...

สงสัยเราคุยกันน้ อยไปหน่อยแล้ว”

สวมกอดแนบอกอย่างทะนุถนอม

ราวกับน้ องอิก
๊ เป็ นตุ๊กตาของเล่น

มะแมรวบร่างแบบบางบนฟูก ออกแรงช้อนตัวขึ้นมาตัง้ ในท่านัง่ ก่อน
“เกิดประสบการณ์ทางสมาธิแล้วท�ำไมถึงไม่เล่าให้พี่มะแมฟั ง?”

“พอเห็นนิมิต อิก
๊ ก็พยายามไม่สนใจอย่างที่พี่มะแมสอน แต่ยิ่ง

ไม่สนใจ ก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นทุกที”

“คราวหลังต้องรายงานให้พี่มะแมรู้สิ พี่เป็ นครูสมาธิของหนูนะ”
“กลัวโดนว่าว่าไม่รู้จักวางเฉยอย่างที่พี่สอนนี่คะ”

“โถ... โอเคจ้ะ! ต่อไปนี้พี่ไม่ว่าละ ไหน... นิมิตเป็ นยังไงเหรอ?”
“เหมือนครัง้ แรกที่อก
ิ๊ เล่านัน
่ แหละค่ะ

แต่เริ่มมีรายละเอียดเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ อิก
๊ รู้สึกถึงความตาย เหมือนความตายเป็ นเงามืดของสัตว์มี

พิษตัวใหญ่ ที่ค่อยๆคลานเข้ามา และอิก
๊ ก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวหนีมันได้
ทัน”

มะแมท�ำหน้ าครุ่นคิด ใช้สัมผัสทางใจเล็งดูความกลัวตายของอิก
๊

ก็พบว่ามันไม่เกี่ยวกับเมื่อครัง้ ผูกคอตายเลย ตรงข้าม ขณะแห่งการ

ฆ่าตัวตายของเด็กน้ อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา คือการอยากจบชีวิตอย่าง
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หลังทิง้ ตัวลงมาให้แรงดึงดูดโลก

ฆ่า แต่อีกใจก็สังหรณ์ว่าอาจมีอะไรซ่อนอยู่จริง คล้ายความลึกลับบาง
ทราบเหมือนกัน

คงเป็ นการดีหากหล่อนจะเอาจริงเอาจัง

เรื่องเล็กของเด็กน้ อย

ไม่ดูดายหรือเห็นเป็ น

เพราะความจริงก็คือไม่มีเรื่องไหนใหญ่เกิน

ปมปั ญหาในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการแก้ไข

“เอางี!้ ” มะแมตัดสินใจ “ทุกครัง้ ที่เกิดสมาธิ อิก
๊ จะเห็นเหมือนตัว

เองนัง่ อยู่ในถ�้ำบนเขาเสมอใช่ไหม?”

“ค่ะ เหมือนใจมีคอ แล้วถูกล่ามติดกับนิมิตนัน
้ เลย”
มะแมยิม
้ ขันส�ำนวนเด็ก

“นัน
่ มันเป็ นเพราะอิก
๊ ผูกยึดอยู่กับนิมิต

ปั กใจตรงนัน
้ อย่างไม่รู้

เหตุผล ถ้าเข้าใจที่มาที่ไป ก็จะหลุดออกมาได้ไม่ยาก เดี๋ยวพี่มะแมจะ
ช่วยถอนจิตที่หลงปั กอยู่กับความยึดติดผิดๆให้ก็แล้วกัน”
“ขอบคุณค่ะ!”

“งัน
้ เราไปที่ห้องท�ำสมาธิกันเลยดีไหม?”
“ดีค่ะ!”

“อ้ะ! งัน
้ ลุกได้”

ทัง้ สองเดินจูงมือย้ายมายังห้องที่มีเบาะนัง่ สมาธิโดยเฉพาะ และ

เมื่อเข้าที่เรียบร้อย มะแมก็สงั ่ ว่า

“หลับตาตัง้ กสิณไปตามปกตินะ”

อั น เนื่ องจากแต่ ล ะวั น อิ๊ ก ไม่ มี เ รื่ องนอกตั ว ให้ พ ะวงถึ ง เท่ า ใด
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นัก จิตจึงไม่แส่ส่าย เข้าสู่สภาพเคยชินทางสมาธิง่าย คล้ายช�ำนาญขี่

น่ารักน่าเอ็นดูตงั ้ แต่ยังตัวน้ อย

เพิ่งหัด

เต็มใจอุปการะในคราวล�ำบาก

จักรยานแล้วก็จับขึ้นทรงตัวได้เลย

ไม่ปัดเป๋แกว่งไปแกว่งมาอย่างคน

มะแมยิม
้ มุมปากหน่อยๆ หล่อนเล่นสมาธิมาเป็ นสิบปี จนถึงวันนี้

ยังจับหลักนิ่งไม่ได้เร็วเท่าอิก
๊ ซึ่งเพิ่งเริ่มเตาะแตะมาไม่ถึงสิบวันเลย!

ยามนิ่ง ทัว
่ ร่างอิก
๊ แผ่รังสีประหลาดออกมา มะแมโฟกัสสายตา

แบบหนึ่งที่จะเห็นแสงเรืองออกมาจากเส้นขอบรอบร่างเด็กน้ อย หล่อน
ไม่ช�ำนาญการอ่านความหมายของสีรัศมีมนุษย์นัก

ทราบแต่ว่าสมาธิ

ของฝ่ ายนัน
้ ก�ำลังบอกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่

เชื่อโดยไม่ต้องหาข้อพิสูจน์มากกว่าที่ก�ำลังเห็นกับตา

อิก
๊ มีของ

กรรมของการเป็ นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ น
ื ไว้มาก

ส่งผลให้ได้ผู้

กรรมที่เคยบ�ำเพ็ญภาวนาไว้แบบทุ่มเทชีวิตเข้าแลก

ส่งผลให้มี

จิตหนักแน่น เก่งสมาธิ บันดาลก�ำลังค�้ำชูสมาธิให้ตงั ้ มัน
่ ได้เร็ว แทบไม่
ต้องลงทุนออกแรงพยายามใดๆ

ไม่มีคุณสมบัติใดที่ได้มาโดยบังเอิญ!

แต่แล้วมะแมก็นึกสงสัยขึ้นมาว่า ถ้าเคยผุดผ่องปานนัน
้ เหตุไฉน

จึงก�ำพร้าพ่อแม่ตงั ้ แต่เล็ก แถมมาเจอญาติลวนลามเข้าให้อีก?

ความสงสัยมีผลให้จิตหวัน
่ ไหว สายตาเคลื่อนจากโฟกัสเดิม ใจ

เก่าติดตัวมาอย่างหนาแน่น และ ‘ของเก่า’ นัน
้ ก็สว่างจ้าน่าชมยิ่ง สมาธิ

ถอนจากสัมผัสทางจิต มโนทัศน์ทงั ้ หมดเสียไป จึงเป็ นอีกครัง้ ที่มะแม

เท่าไร รายละเอียดความสว่างในอดีตก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นเท่านัน
้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้ความสงสัยเข้าเคลือบจิตแม้แต่นิดเดียว

ของอิก
๊ กลายเป็ นจุดนัดพบระหว่างอดีตกับปั จจุบัน

ยิ่งปั จจุบันนิ่งขึ้น

คุณครูจดจ้องลูกศิษย์นิ่ง ใช้สายตาจับแสงออร่า และใช้ใจก�ำหนด

ประมาณความกว้างของฐานแห่งสมาธิจิตไปด้วย

จากนัน
้ ก็รอดูเฉยๆ

อย่างมีอุเบกขา ว่าจะเกิดนิมิตใดในห้วงมโนทวารตน
เกือบครึ่งนาทีต่อมาก็ได้เห็นจริงๆ

ร่างละเอียดซ้อนอยู่

เหมือนในร่างหยาบของอิก
๊ มี

กายทิพย์ของฝ่ ายนัน
้ ปรากฏเป็ นแม่ชีในชุดขาว

บริสุทธิ ์ มีความผุดผ่องสว่างไสว สวยใสยิ่งกว่าความน่ารักน่าเอ็นดูที่
เห็นได้ทางประสาทตาหลายเท่านัก

ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มะแมทราบดีว่าไม่ได้มี ‘แม่ชี’ ซ้อนอยู่

ข้างใน หรือกระทัง่ มีตัวตนจริงๆอยู่ที่ไหนทัง้ นัน
้ นิมิตแม่ชีเป็ นร่องรอย
กรรมเก่าที่สะสมมาแบบชี

และจะคงอยู่ตราบเท่าที่กรรมแบบชียังให้

ผลอยู่ไม่เสื่อม แต่เมื่อใดผลกรรมแม่ชีในอดีตหมดก�ำลัง ถ้าส่องดูเข้าไป
อีกทีก็จะไม่เห็นเป็ นชีอย่างนี้แล้ว

ผลของกรรมจากการเคยเป็ นแม่ชีดีๆคืออะไร?

ก็คือสภาพ

ทัง้ หมดที่หล่อนก�ำลังเห็นด้วยตาเปล่า ตัง้ แต่รูปร่างหน้ าตาไปจนกระทัง่
ชะตาชีวิต

กรรมของผู้มีความประพฤติอันงาม บันดาลรูปงาม และคุมรูปให้
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ได้ทราบว่าจิตของตนยังขาดก�ำลังเพียงพอจะไปส่องดู ส่องรู้ได้ทุกเรื่อง
หวนกลับมาตัง้ สติก�ำหนดใจอีกฝ่ ายด้วยใจตนใหม่

คราวนี้ระวัง

ไม่ให้วอกแวก เพื่อติดตามอาการทางใจของอิก
๊ อย่างต่อเนื่อง

จิตของอิก
๊ ทรงนิ่งไม่หวัน
่ ไหวอยู่เกือบ ๕ นาที ด้วยแรงตรึงของ

นิมิตวงกลมอันปราศจากมลทินรบกวน

แต่แล้วตรงหน้ าอิก
๊ ก็เกิดการ

ก่อตัวของภาวะอะไรอย่างหนึ่ง อธิบายเป็ นค�ำพูดยาก เหมือนคลื่นไร้ตน

ม้วนตัวในลักษณะอุโมงค์ดึงดูด มะแมทราบได้เดี๋ยวนัน
้ ว่านิมิตวงกลม
อันเป็ นเครื่องตรึงจิตของอิก
๊ แปรสภาพไปแล้ว และถูกแทนที่ด้วยอะไร
บางอย่างที่หล่อนไม่เคยเห็น กับทัง้ ไม่รู้ว่าคืออะไร

ถามใจอันวางเฉยว่ารู้สึกเกี่ยวกับ ‘สิ่งนัน
้ ’ ในแวบแรกอย่างไร ก็

ตอบตนเองว่าเหมือนสัญญาณเรียก หรือเหมือนกริ่งนาฬิกาปลุกที่ถูกตัง้
ไว้ และเมื่อมะแมส่งใจเข้าไปสัมผัสชัดขึ้น ก็ค่อยๆกระจ่างทีละน้ อย

ที่เห็นอยู่ต่อหน้ าต่อตาขณะนี้ คือสัญญาณเรียกจากอดีตชาติ แม่ชี

อะไรท่านหนึ่งเป็ นคนสร้างมันขึ้น และชีวิตในชาติต่อมาของท่านก็เป็ น
ทายาท เป็ นผู้ถูกปลุกให้ต่ น
ื ขึ้นมาด้วยสัญญาณเรียกนัน
้ !
พอประจักษ์ว่านิมิตของอิก
๊ เป็ นของจริง

ลมแล้ง

มะแมก็กะพริบตาทีหนึ่งอย่างจะตัง้ หลัก

ไม่ใช่ภาพปรุงแต่ง
ก่อนเปล่งเสียงนุ่ม
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เย็นแผ่วชัด อย่างระวังไม่รบกวนให้อก
ิ๊ เขว แต่ก็แน่ใจว่าเสียงจะถึงหูได้
ถนัด

“เอาล่ะ... อิก
๊ เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหม?”

จิตของอิก
๊ รอการน� ำทางจากมะแมอยู่ก่อน จึงไม่ตกใจ และตอบ

รับอย่างเป็ นธรรมชาติ
“ค่ะ”

“บอกซิว่าเห็นอะไรบ้าง”

พอปรับตัวคุ้นกับภาพนิมิตภายใน

ประกอบเสียงของมะแมจาก

“ข้างหน้ าเป็ นภูเขาค่ะ อิก
๊ นัง่ อยู่บนภูเขาฝั ่ งตรงข้าม อยู่ในถ�้ำ”

“ตอนนี้อก
ิ๊ อยู่ในอีกร่างหนึ่งนะ ไม่ใช่เด็กหญิงอิก
๊ ตัวน้ อย ฉะนัน
้

การเคลื่อนไหวทัง้ หมดจะไม่เกี่ยวกับร่างกายเดิมแล้ว ลองนะ... ถ้าก้ม
ลงมองเสื้อผ้าของตัวเอง จะเห็นเป็ นชุดขาว เห็นไหม?”

ถ้อยค�ำน� ำทางของมะแม กลายเป็ นเครื่องปลดพันธนาการ ใจอิก
๊

หลุดจากการยึดติดกับร่างเดิม เข้าไปรวมกับอีกร่างเต็มสภาพ เหมือน
ฝั นทัง้ รู้สึกตื่นเต็มตัว หรือเหมือนตื่นอย่างทราบว่ามาอยู่อีกโลกหนึ่ง

ก้มลงมองเครื่องนุ่งห่มของตนตามค�ำสัง่ แล้วก็เห็นกระจะว่าเป็ น

ชุดชีสีขาวหม่นจริงๆ จึงตอบว่า

“สิ่งที่อก
ิ๊ เห็นทัง้ หมดคือภาพความทรงจ�ำ

เพราะฉะนัน
้ เราจะใช้

ความทรงจ�ำหลักนี้ ระลึกย้อนไปถึงรายละเอียดความทรงจ�ำอื่นๆ... เงย
หน้ าขึ้นดูภูเขาตรงหน้ าใหม่นะ ยังเห็นชัดอยู่ไหม?”
“ชัดค่ะ”

“คราวนี้ลองลุกขึ้นยืน ยืนได้ไหม?”
“ได้ค่ะ”

“หันมองรอบๆซิ เห็นอะไรบ้าง?”

อิก
๊ นิ่งไปครู่หนึ่ง จนมะแมต้องลุ้นรอผลว่าจะออกหัวออกก้อยท่า

ไหน หรือภาพนิมิตทัง้ หมดจะสลายตัวไป ซึ่งถ้าสลายได้ก็ดี เพราะทัง้
หล่อนและอิก
๊ จะได้เลิกสนใจ เห็นเป็ นแค่ภาพความฝั นไร้ความหมาย
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“อิก
๊ อยู่ในถ�้ำตื้นๆค่ะ

มีมุ้งขาวกางอยู่

ข้างในเป็ นเสื่อและ

หมอน...” ค�ำแรกๆออกเฉื่อย แต่เมื่อทุกอย่างชัดขึ้น อิก
๊ ก็บอกเล่าด้วย
ความเร็วปกติ “มีกระติกน�้ ำสีเขียว มีถุงข้าวสาร มีกระป๋องอาหารแห้ง”
“อิก
๊ มาค้างกี่คืนเนี่ย?”

“สามคืนค่ะ แม่ใหญ่อนุญาตให้มาได้ไม่เกินสามคืน แล้วต้องลง

ภายนอก ทุกอย่างก็ดูธรรมดาๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไป

“เห็นค่ะ”

แต่ในที่สุดผลก็ออกมา

ไปรายงานตัว ไปสวดมนต์ ไปช่วยกันดูแลสถานที่ร่วมกับเพื่อนๆ”

เหมือนบังเกิดอีกส�ำนึกหนึ่ง เต็มตื่นกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ อิก
๊ ตอบ

ค�ำถามเร็วขึ้น เป็ นตัวของตัวเองในอีกแบบหนึ่งมากขึ้น
“แม่ใหญ่กับเพื่อนๆเรียกอิก
๊ ว่ายังไง?”

“พิรมล!” อิก
๊ ตอบเสียงดังทันควัน เหมือนคนจ�ำเพื่อนเก่าได้ และ

อุทานลัน
่ ขานชื่อออกมาด้วยความยินดีปรีดา “พิรมล วิเศษสุทัศน์!”
แก้วเสียงแจ่มชัดที่ประกาศความระลึกได้จริงนัน
้

มีผลให้มะแม

ขนลุกหน่อยๆ ก็หล่อนเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยเป็ นอะไรมา แต่ก�ำลัง
มาช่วยให้คนอื่นระลึกได้อยู่นี่

กลืนน�้ ำลายและกระแอมเบาๆทีหนึ่ง

ส�ำเนียงส่อว่าพลอยตื่นเต้น

ก่อนถามต่อ

ระวังไม่ให้

“แม่ชีพิรมลอายุเท่าไหร่จ๊ะ?”

คราวนี้หนูอก
ิ๊ ไม่ตอบทันที เหมือนต้องเค้นนึก ซึ่งพอมะแมเห็น

อาการย่นคิว
้ เคร่งหน่อยๆ ก็รีบเบี่ยงค�ำถามเป็ นการช่วยให้ตอบง่ายขึ้น
“แม่ชีพิรมลแก่หรือยัง?”

“แก่แล้ว สุขภาพไม่ค่อยดีด้วย”

หญิงสาวขนลุกอีกระลอก เพราะคราวนี้น้� ำเสียงของอิก
๊ ไม่เหมือน

เด็กน้ อยคนเดิม แต่เปลี่ยนไปเป็ นแหบพร่า และใบหน้ าเคร่งก็ง้ำ� ลงแบบ
หญิงมีอายุ มะแมถึงกับต้องยกมือเสยผมตนเองเป็ นการแก้ระทึก
“แม่ชีพิรมลก�ำลังจะตายหรือ?”
ด้วยค�ำถามสุดท้าย

ปฏิกิริยาทัง้ หมดแตกต่างไป

ร่างที่เห็นว่า

เป็ นเด็กหญิงนิ่งไปนาน ก่อนจะค่อยๆก้มลงสะอึกสะอื้นน�้ ำตาไหลพราก
มะแมหน้ าตื่น ไม่แน่ใจว่าขณะนี้ส�ำนึกคิดอ่านของอีกฝ่ ายอยู่ในร่างของ
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แม่ชีหรือเด็กหญิงอิก
๊ กันแน่
การสะกดจิต

บทที่ ๑๖

จึงรีบเอ่ยเป็ นกลางๆอย่างคนรู้หลักถอน

“เอาล่ะ! ทุกอย่างที่เห็นคือความฝั น และฝั นก็จบไปแล้ว คราวนี้

ฟั งเสียงนับหนึ่งถึงสาม แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความสบายใจ ไม่ต่าง

กับตอนโล่งใจที่ได้ต่ น
ื จากฝั นร้ายนะ หนึ่ง...” หล่อนใช้เสียงหนักแน่น
แต่ทอดอ่อน และเว้นระยะห่างพอควร “สอง... สาม... ลืมตาจ้ะ!”

การ ขั บ รถผ่ า นเข้ า มาในแหล่ ง รวมคนรวยอั น ดั บ ต้ น ๆของ

ประเทศไทยคราวนี้ มะแมรู้สึกแตกต่างไปจริงๆ ถึงแม้รถยังเล็ก แต่
ความรู้สึกไม่เล็กแล้ว

เงินร้อยล้านในธนาคารมีผลจริงๆ

เหลียวมองคฤหาสน์รอบด้าน

เมื่อมานัง่ ตรงหน้ าคุณหญิงรักสุรีย์

ก็เห็นความแตกต่างอีกครัง้

แล้วอดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าคงมีไม่กี่หลังในหมู่บ้านนี้ ที่หล่อนซื้อไม่ไหว
ร้อยล้านที่หนุนหลังอยู่ช่วยให้รู้สึกทัดหน้ าเทียมตา
นี่ด้วยความหวังสินจ้าง

หล่อนไม่ได้มาที่

ไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนคนบ้าอ�ำนาจให้เป็ นคน

อ่อนน้ อมถ่อมตน ไม่ได้มาเพื่อช่วยเปลี่ยนคนหลงทางให้เป็ นคนพบทาง
แต่มาเพราะหล่อนร่วมขบวนการเปลี่ยนโลกกับอัคระ!
เขาท�ำให้หล่อนคิดการใหญ่ข้ น
ึ

และเริ่มมองชีวิตตนเองแบบขัน
้

บันได การช่วยทีละคนที่ผ่านมา คือการสะสมบารมี คือการค่อยๆยก
ระดับวิสัยทัศน์ให้เห็นลู่ทางช่วยทีละกลุ่ม กว้างขึ้นเรื่อยๆ แม้บ้านหลัง

นี้ก็อาจเป็ นแค่ก้าวแรกๆบนเส้นทางยาวไกล ยังมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่
อีกมากนัก

ถึงอัคระจะไม่ได้นัง่ อยู่ที่นี่

มะแมก็รู้สึกราวกับก�ำลังนัง่ ท�ำงาน

ร่วมกับเขา ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สิน ชื่อเสียง ตลอดจนผลตอบแทน
ทางตรงและทางอ้อมใดๆ ล้วนไร้ความหมาย ในเมื่อจิตคิดถึงงานอัน
เป็ นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะท�ำได้แล้ว
“เมื่อคืนดีข้ น
ึ ไหมคะ?”
“ก็ดีข้ น
ึ ”

รักสุรีย์พยักหน้ าตอบเรียบๆ อาการไว้ตัวหวนกลับมาอีก แต่เลิก

มองหล่อนเป็ นเด็กเมื่อวานซืนเสียได้

มะแมนิ่งพินิจด้วยจิตสัมผัส ก่อนซัก

“เมื่อคืนคุณหญิงเห็นว่าเขามา มีกระแสรุกรานหนักๆ ร้อนๆ มืดๆ

ตามเคย แต่เหมือนฝั ่ งเรามีเกราะแก้วเย็นๆ สว่างเรืองจากภายใน แยก
เด่นเป็ นต่างหาก และเขาเข้าถึงตัวไม่ได้ใช่ไหมคะ?”
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ภรรยาท่านรัฐมนตรีพยักหน้ าก่อนเสเมินไปทางอื่น ไม่พูดไม่จา

“ความสว่างเย็นแบบนัน
้ แหละค่ะ เป็ นต้นก�ำเนิดน�้ ำใจคิดให้อภัย

ได้จริง ไม่ใช่ต้องแกล้งกัน และคุณหญิงก็คงเห็นได้ว่าความสว่างเย็น

แบบนัน
้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ตราบเท่าที่เรายังคิดท�ำลายเขา หรือเสียเวลา
สวดมนต์ไล่ผีอยู่”

ใหญ่ในวงการเมืองการปกครอง หล่อนก็ชักไม่นึกกลัวแล้ว!

“คุณหญิงคะ ขอให้เชื่อใจกันก่อน มะแมไม่ใช่ต�ำรวจที่มีหน้ าที่จับ

ฆาตกรเข้าคุก
ใครไปแฉ”

แล้วมะแมก็ไม่ใช่ผู้หญิงปากสว่างที่จะเอาความผิดของ

“งัน
้ เหรอ?”

ฝ่ ายนัน
้ ท�ำหน้ าเครียด

แต่ใจเริ่มสับสนด้วยหลาก

์ ิทธิจ
์ ริงๆ
“อือ... สวดอิติปิโสด้วยความเลื่อมใสอย่างเดียวนี่ศักดิส

ความรู้สึกคละกัน ทัง้ ระวังตัว ทัง้ ถือดี และทัง้ ต้องการความช่วยเหลือ

“ค่ะ!” รับยิม
้ ๆ แล้วเว้นวรรคครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อ “คุณหญิงคง

มะแมไม่สนใจค�ำพูดอันเป็ นก�ำแพงชัน
้ สุดท้ายของคุณหญิงโหด

แหละ ครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาใช้ได้นะ”
เห็นแล้วว่าตอนเราไม่รู้จะป้ องกันตัวอย่างไร

เช่นขณะหลับ

แก่นแท้

ของใจที่มีเมตตา คือเครื่องต้านภยันตรายจากฝั นร้ายได้ดีที่สุด... พูด
ง่ายๆคือถ้าเมตตาดี ก็เหมือนมีผู้ช่วยอยู่ในฝั น”
“จ้ะ... เห็นด้วยนะ”

มะแมเห็นได้จังหวะส�ำคัญ ก็เปล่งเสียงแบบหนึ่งออกมาจากน�้ ำใจ

ใสสะอาด เปิ ดจิตคนฟั งให้กว้าง พร้อมรับความจริงโดยง่าย

“ท�ำนองเดียวกันนะคะ ขณะตื่น ตอนก�ำลังคิดได้อยู่อย่างนี้ เกราะ

“ว่าแต่นี่มาประกาศให้ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่อะไรบ้างไปเพื่ออะไร?”
แต่เอ่ยสืบเนื่องราวน�้ ำริน

“มะแมสัญญาว่าจะท�ำหน้ าที่เดียว

ให้ชีวิตของคุณหญิงดีข้ น
ึ

ช่วยเหลือ

รอดพ้นจากการครอบง�ำของศัตรูภายใน

เช่นความอาฆาตมาดร้าย
ภายนอก

คือเป็ นที่ปรึกษา

ตลอดจนรอดพ้นจากการคุกคามของศัตรู

ซึ่งได้แก่เธอที่มาท�ำให้คุณหญิงเจ็บใจขณะมีชีวิต

มีหน้ าย้อนมาหลอกหลอนหลังจากเสียชีวิตไปแล้วอีก!”
ค�ำพูดที่อาบพลังเมตตา

แล้วยัง

ปรารถนาเพียงได้อนุเคราะห์ผู้อ่ น
ื

คุ้มครองตัวที่ดีที่สุดคือการคิดอโหสิ เลิกแล้วต่อกันเสีย!”

ปลดเปลื้องปมวิตกแบบวัวสันหลังหวะได้หมดเกลีย
้ ง รักสุรีย์ยกมือปิ ด

เขียว แต่แล้วเมื่อปะทะกับสายตาคมกริบอันเกิดจากจิตตานุภาพที่แรง

คนใจแข็ง และไม่อยากแสดงความปวกเปี ยกให้สาวรุ่นลูกเห็น แค่ไม่กี่

หลากหลายความรู้สึกประดังขึ้นพร้อมกัน

รักสุรีย์หันมาท�ำตา

กว่า ก็ชะงักอาการอวดศักดา อารมณ์กระด้างลดฮวบ ส่งเสียงได้แค่อ่อน
อ่อย

“ขยายความให้ชัดขึ้นอีกหน่อยได้ไหม

เลิกแล้วต่อกัน

หมายความว่ายังไง ฉันเคยไปมีเวรมีกรรมกับนังผีนี่ตงั ้ แต่เมื่อชาติปาง
ไหน?”

มะแมทอดตามองอีกฝ่ ายอย่างชัง่ ใจ

ก่อนหน้ านี้หล่อนกลัวๆ

เหมือนกันว่าถ้าพูดทุกอย่างที่รู้ ก็อาจเกิดผลกระทบกับความปลอดภัย

หน้ า สะอื้นออกมาอย่างผู้หญิงธรรมดาที่อ่อนแอเป็ น แต่ด้วยความเป็ น

พริบตาก็ข่มสะอื้น ปาดน�้ ำตาระลอกแรกที่ล้นเบ้าออกมา แล้วลดมือลง
วางตัก เชิดหน้ าเป็ นปกติ

“จะเอายังไงก็ว่ามา ให้ฉันท�ำยังไง”

มะแมทอดมองมหาเศรษฐีนีคนบาปด้วยอารมณ์อุเบกขา แม้กาย

ของฝ่ ายนัน
้ จะยังลอยนวลอยู่ในวิมานร้อยล้าน แต่ใจกลับเหมือนถูกคุม
ขังอยู่ในคุกแคบ ต้องสูดดมกลิ่นขีก
้ ลิ่นเยี่ยวที่ตัวเองทิง้ เรี่ยราดไว้
สําหรับคนบาป

สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตาย

ในชีวิต แต่ยามรู้สึกว่าเป็ นคนของอัคระ ได้รับการสนับสนุนจากเขาเต็ม

ก่อนตาย!

ตลอด ๒๔ ชัว
่ โมงฉะนัน
้

เป็ นการคิดหาพยานหลักฐานเอารักสุรีย์เข้าคุก

ตัว ก็สัมผัสคล้ายมีกองก�ำลังรายล้อม คอยพิทักษ์ดูแลสวัสดิภาพให้อยู่
อย่าว่าแต่คุณหญิงจอมบงการฆ่าตรงหน้ านี้เลย ต่อให้เป็ นมาเฟี ย
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หากหล่อนเป็ นข้าราชการรักษากฎหมาย

สมัครเปลี่ยนโลก

คือสิ่งที่ทําไว้

สิ่งที่สมควรท�ำคง

แต่นี่หล่อนเป็ นอาสา

สิ่งที่สมควรท�ำน่าจะเป็ นการเอาคนออกจากคุก
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ไม่รู้ตัวว่าเผลอเลือกค�ำผิด

มากกว่า!

มาตระหนักก็เมื่อเห็นคนที่สงบเยือก

“เราต้องช่วยกันท�ำเรื่องนี้ให้จบ”

เย็นลงกลับหุนหันพลันแล่น เดือดดาลพาลแหวขึ้นมาอีก

“หนูไล่ผีให้คุณหญิงไหว

ความอยุติธรรมให้สมน�้ ำสมเนื้อต่างหากล่ะ!”

“นัน
่ สิ! เธอจะให้ฉันท�ำยังไงล่ะ?”

แต่ไล่ความโกรธแค้นให้คุณหญิงไม่ได้

์ ร้างผีตัวอื่นขึ้นมารังควานอีก ในเมื่อ
และถ้าไล่ไม่ได้ คุณหญิงก็มีสิทธิส

โลกนี้ยังมีสาวสวยอีกมาก ที่ต้องการทางลัดไปสู่การมีบ้าน มีรถ จาก
สามีของคุณหญิง”

รักสุรีย์แค่นหัวเราะ เปิ ดอกพูดเป็ นครัง้ แรก
“รู้ไหมมันคิดได้ขนาดไหน

อายุยังไม่ถึงยี่สิบ

แต่วางแผนเป็ น

“บาปหรือ? ที่ฉันเจอมาคือความอยุติธรรม มันก็ต้องล้างกันด้วย

ยกมือชีห
้ น้ ามะแมด้วย

นัยน์ตากร้าว “เธอยังสาว ยังสวย พูดเรื่องบาปเรื่องบุญได้ง่ายๆ รอให้
มีอย่างที่ฉันมี เหี่ยวอย่างที่ฉันเหี่ยว ถูกกระท�ำอย่างที่ฉันถูกกระท�ำ ถึง

วันนัน
้ ฉันอยากดูเหมือนกันว่าเธอยังมีหน้ ามาตัดสินว่าอะไรดี

อะไรบุญ อะไรบาปได้ง่ายๆเหมือนวันนี้ไหม”

อะไรชัว
่

ท่ า งอแขนยกมื อ ชี้ห น้ าของคุ ณ หญิ ง รั ก สุ รี ย์ ใ ห้ อ ารมณ์ ป ระมาณ

ชัน
้ ๆ จะขึ้นมาแทนที่ฉันเต็มตัว ไม่ใช่แค่ยอมเป็ นบ้านเล็ก” เพลิงพิโรธ

แม่มดร่ายมนต์สาปแช่งอันชัว
่ ช้า เล่นเอาล�ำคอมะแมตีบตันไปชัว
่ ขณะ

เจ็บผู้หญิงที่พยายามฮุบทุกอย่างไปจากฉัน เธอนึกว่าง่ายใช่ไหม?”

อารมณ์ตาม แต่เสีย
้ ววินาทีก่อนจะหลุดอะไรแรงๆ ก็เกิดสติยับยัง้ เสียได้

บท ความอาฆาตพยาบาทก็ตงั ้ อยู่ไม่ได้ แล้วผีตัวอื่นจะไม่มีทางแจ้งเกิด

มาก่อน วิญญาณหล่อนเกือบถูกเผาด้วยไฟโทสะ และถ้าโดนไฟโทสะ

ก่อตัวขึ้นในดวงตาระหว่างรื้อฝอยหาตะเข็บ “จะให้เลิกโกรธ เลิกผูกใจ
“รู้ว่าไม่ง่ายหรอกค่ะ

แต่ถ้าคุณหญิงรับคาถาไล่โทสะไว้ท่องสัก

ตามมาแน่ๆ”

คุณหญิงตราตัง้ ย่นคิว
้

“มีเหรอคาถาไล่โทสะ? เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน”

“ค�ำธรรมดาสัน
้ ๆที่จ�ำได้ และเอามาใช้งานจริงได้เรื่อยๆ เรียกว่า

คาถาได้หมดแหละค่ะ เช่น... ยกโทษให้เขา คือเอาโทษออกจากเรา”
หญิงอาวุโสฟั งตามแล้วคลายหัวคิว
้ ออก

ซึ่งก็เป็ นเครื่องหมาย

ของการคลายใจออกจากปมขุ่นแค้นด้วย ความเหนื่อยอ่อนที่ผ่านมา มี
ส่วนผลักดันให้รักสุรีย์ลดก�ำแพงทิฐิ เปิ ดรับแสงสว่างได้เร็ว อย่างน้ อยก็

ชัว
่ ขณะสัน
้ ๆนี้

มะแมยิม
้ ละไมเมื่อเห็นรักสุรีย์ยอมท�ำใจตามคาถา

ร้อนวูบและคันคะยิกขึ้นมาในอก เกือบสวนบางค�ำออกไปอย่างมี
และด้วยสติยับยัง้ ได้นัน
้ เอง

จึงมองเห็นอย่างที่ไม่เคยมองเห็น

เผาได้ มันจะต่างอะไรกับวิญญาณอาฆาตที่ก�ำลังเป็ นปั ญหาแก้ไม่ตกอยู่
เดี๋ยวนี้?

วูบแห่งโทสะหายไป กลายเป็ นความว่างอันเยือกเย็นอย่างลึกซึ้ง

และด้วยความเยือกเย็นในตนนัน
้ เอง

ก่อให้เกิดสัมผัสรู้สึกถึงกระแส

ร้อนแรง ที่ก�ำลังพลุ่งพล่านอยู่รอบตัวขึ้นมาได้ชว
ั ่ ขณะ

แหล่งก�ำเนิดความร้อนแรงที่รู้ง่ายก็ไม่ใช่ที่ไหนอื่น

คุณหญิงรัก

สุรีย์นี่แหละ แต่มะแมยังรู้สึกถึงคลื่นความร้อนอีกกระแสหนึ่ง ที่เคลื่อน
อยู่รอบๆห้อง...

เริ่มจ�ำแนกได้แล้ว นัน
่ ไม่ใช่กระแสความร้อนแบบมนุษย์!

ด้วยใจที่สงบประณีตยามนี้ หล่อนสัมผัสชัดด้วยใจราวกับจับต้อง

แล้วก็ไม่ได้ตงั ้ หน้ าหา

ด้วยมือทีเดียว ไม่ผิดแน่ เธอคนนัน
้ ที่ตายไปแล้ว ก�ำลังวนเวียนจ้องหา

เกิดขึ้นจริงกับตัวคุณหญิงเอง ตอนนี้คุณหญิงประจักษ์กับตัวว่าบาปคือ

หล่อนเป็ นคนเดียวในห้องนี้ ที่ท�ำตัวเป็ นนักดับเพลิงได้ หากเสีย

“ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเรื่องความเชื่อ

ปรัชญาชีวิต ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แต่เราก�ำลังช่วยกันแก้ปัญหาที่

อะไร ผลของบาปคืออะไร ฉะนัน
้ ก็ควรมองออกเช่นกันว่าจะแก้บาปกัน
ด้วยวิธีไหน”
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จังหวะอยู่ โดยไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนล่วงรู้ได้

ความเย็นให้โทสะไปอีกคน จะเหลือใครไว้ดับเพลิงอีก?

เพื่อจะดับคลื่นพลังความร้อนถึงสองกระแส หล่อนต้องเย็น และ
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“เป็ นไปได้เหรอ?”

ดวงจิตต้องใหญ่กว่าจิตอีกสองดวงรวมกัน แต่เมื่อก�ำหนดดูแล้ว มะแม

ก็เห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ จิตของหล่อนยังไม่ทรงฌาน จึงยังไม่เป็ นมหัคค

“คุณหญิงเคยไหมคะ

ไปยืนค�้ำหัวใครแล้วตัง้ ใจเค้นเสียงพูดให้

ตะยิ่งใหญ่ขนาดครอบจิตที่ก�ำลังลุกเป็ นไฟถึงสองดวงพร้อมกันไหว

เขาเจ็บใจ หรือแค่ใช้สายตาส่งกระแสหาเรื่องให้เขาบันดาลโทสะ อยาก

อาฆาตนัน
้

เนียนกว่านัน
้

นัน
่ เป็ นความรู้ใหม่ทางจิตที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ
ไม่ต้องคิดเจรจาเสียให้ยาก

ส�ำหรับวิญญาณ

เพราะพ้นภาวะคิดนึกแบบมี

เหตุผลเยี่ยงมนุษย์ไปแล้ว จะปั กใจท�ำอะไรตามอารมณ์ร้ายที่ฝังแน่นท่า
เดียว

แต่ส�ำหรับมนุษย์ที่มีจิตอาฆาต การเจรจายังคงเป็ นไปได้ เพราะ

วิธีคิดยังตัง้ มัน
่ อยู่บนฐานของเหตุผล

ซึ่งนัน
่ ก็หมายความว่าหล่อน

สมควรทุ่มแรงกับคุณหญิงรักสุรีย์เต็มที่ตามเดิม

“มีเรื่องส�ำคัญที่มะแมต้องเรียนให้คุณหญิงทราบ”

เสียงใสของหล่อนรินออกมาจากจิตที่ปลอดโปร่ง เยือกเย็น เนิบ

นิ่ง คงเส้นคงวาเป็ นธรรมชาติ
“อะไร?”

เสียงขุ่นของคุณหญิงกระแทกออกมาจากจิตที่ทึบแน่น

งุ่นง่าน พลุ่งพล่านพร้อมอาละวาดได้ทุกเมื่อ

รุ่มร้อน

“คุณหญิงเข้าใจว่าโดนเธอเล่นงานเฉพาะตอนนอน แต่ความจริง

ไม่ใช่...”

ทิง้ ท้ายให้ฉุกใจได้ผล

ล่อรักสุรีย์ออกมาจากหลุมด�ำแห่งความ

ขัดเคืองได้ชว
ั ่ ขณะ สัมผัสอาการคลายตัว เปิ ดจิตสว่างขึ้นนิดหนึ่ง
“หมายความว่ายังไง?”

“หมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันตามล�ำพัง

ก�ำลังโดนเล่นงานโดยไม่รู้ตัว”

รักสุรีย์ฟังแล้วถึงกับหน้ าซีด

เกือบสิน
้

และคุณหญิงก็

ลืมอารมณ์ขุ่นมัวที่เพิ่งเกิดขึ้นไป

“จริงเหรอะ?”

“ธรรมชาติของคู่แค้นที่กลายเป็ นวิญญาณอาฆาต ไม่หวนกลับมา

บีบคอศัตรูเหมือนที่เราเห็นๆกันในหนังหรอกค่ะ
ขุ่น กระตุ้นให้โกรธ”
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เขาใช้วิธีกระแทกให้

เอาเรื่องกลับด้วยอารมณ์วู่วาม

นัน
่ แหละค่ะ

วิญญาณอาฆาตท�ำได้

เพราะสามารถอัดแรงโทสะในตนออกมากระแทกคู่แค้น

เป็ นระลอก มีผลให้เราเหมือนโดนรมควันไฟเป็ นระยะ อยู่ไม่เป็ นสุข

หงุดหงิดพร้อมระเบิดได้ตลอดเวลา แม้กระทัง่ เรื่องเล็กๆน้ อยๆ ก็บาน
ปลายเป็ นเรื่องใหญ่โตเอาง่ายๆ”

รักสุรีย์เริ่มโน้ มเอียงจะคล้อยตาม เพราะตัง้ แต่สงั ่ ฆ่านังหน้ าด้าน

อย่างโหดเหีย
้ มผิดมนุษย์ หล่อนก็ไม่เคยจิตใจสงบสุขแม้แต่วินาทีเดียว
แต่นึกว่าเป็ นธรรมดาของคนสะใจแรง ระบายโทสะออกไปแรง ยังเคย
มาเสียดาย นึกอยากทรมานอีชว
ั ่ ให้นานกว่านัน
้ ด้วยซ�้ำ!
“ฉันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าที่เธอพูดเป็ นเรื่องจริง?”

ไหม”

“มะแมไม่มีวิธีพิสูจน์

แต่คุณหญิงถามใจตัวเองได้ว่าน่าจะจริง

“ฉันว้าวุ่นขนาดนี้ ไม่มีแก่ใจตัดสินใจหรอกว่าจริงหรือไม่จริง”

“นัน
่ ก็ส่วนหนึ่งไงคะ คุณหญิงก�ำจัดตัวรบกวนชีวิตไป แต่ได้คลื่น

รบกวนจิตใจกลับมาแทน ถามตัวเองว่าความเร่าร้อนระส�่ำระสายที่เกิด
ขึ้น มันได้น้� ำหนักสมน�้ ำสมเนื้อกับวิธีก�ำจัดเธอคนนัน
้ ไปหรือเปล่า”
รักสุรีย์นิ่งไม่พูด

“มะแมจะให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็ได้

ทุกวันนี้อาจมีใครต่อใคร

มองคุณหญิงด้วยสายตาย�ำเกรง หรือกระทัง่ หวาดกลัว แต่คุณหญิงลอง
กวาดมองสายตาร้อยคู่

จะพบสักกี่คู่ที่มองตอบกลับมาด้วยความเป็ น

มิตร ด้วยความน่าให้ไว้ใจจริงๆ”

“หมายความว่าเขาพยายามครอบง�ำทุกคนรอบตัวฉันหรือ?”
“เขาไม่มีก�ำลังท�ำได้ขนาดนัน
้ หรอกค่ะ

ขอบเขตการใช้ก�ำลังมัน

กว้างเกินไป ถ้าจะต้องครอบง�ำทุกคนที่คุณหญิงรู้จัก”
“แล้วมันท�ำยังไง?”

“ง่ายๆค่ะ เขาเป็ นคลื่นรบกวนให้คุณหญิงไม่สบายใจได้ ขุ่นเคือง
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ได้ คุณหญิงก็เป็ นคลื่นรบกวนให้คนอื่นไม่สบายใจได้อีกทอดหนึ่ง คน
เราพอขุ่นเคืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอยู่ตลอดเวลา

ก็ต้องมีใครสักคน

ล่ะที่คับแค้น แอบคิดร้ายได้ พอนึกออกไหมคะ? เธอที่ตายไปแล้ว หยิบ
ปื นมายิงคุณหญิงไม่ได้ แต่รู้วิธีกระตุ้นให้คุณหญิงบีบคนอื่นให้หยิบปื น
มายิงแทนเธอได้!”

เหมือนรักสุรีย์เริ่มเข้าใจขึ้นมารางๆ จึงมองที่ปรึกษาทางวิญญาณ

แบบเปิ ดใจรับมากขึ้น

“เอาล่ะ... บอกอีกทีซิว่าเธอจะให้ฉันท�ำยังไงบ้าง”

“ทบทวนตัง้ แต่ต้นนะคะ ก้าวแรกของคุณหญิงไม่ใช่ไล่ผีข้างนอก

แต่เป็ นไล่ผีข้างใน

ซึ่งเมื่อคืนก็เริ่มไปบ้างแล้ว

โดยการสร้างศรัทธา

สร้างใจที่ดีงามผ่านการสวดมนต์ พอใจสว่างก็มีแก่ใจต่อยอดเป็ นก้าวที่
สอง ซึ่งมะแมบอกในวันนี้ นัน
่ คือยกโทษให้เขา ให้อภัยเขา เลิกฝั งใจ
เกลียดเขา”

“แค่นี้เขาก็จะไม่มารบกวนฉันอีกหรือ?”

“มันไม่ง่ายแค่นัน
้ หรอกค่ะ สิ่งที่คุณหญิงท�ำกับน้ องเขา คือการ

ท�ำให้ตายทรมาน ตายไปพร้อมกับความเจ็บแค้นสาหัส แล้วบุญเก่าน้ อง
์ ามมาราวีได้อีกนาน”
เขาก็ยังไม่หมด ถึงมีฤทธิต

รักสุรีย์ฟังแล้วใจฝ่ อ แต่รัศมีสว่างเย็นอาภาที่ฉายชัดออกมาจาก

ร่างของมะแม ก็เหมือนหลักประกันให้อุ่นใจขึ้น

ก่อนหลับหูหลับตาเอ่ยนามหนาม

“ใจมาตา!”

มะแมฟั งแล้วยิม
้ ๆ มองนิ่งไปครู่ก่อนเผย

“ดีนะคะที่คุณหญิงไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อน้องใจมาตาเท่าไหร่นัก

ขืนเอ่ยบ่อยๆคงได้เดือดร้อนกว่านี้... รู้ไหมว่าเมื่อกีม
๊ ะแมเห็นอะไร?”
รักสุรีย์ผวาหน่อยๆ
“เห็นอะไร?”

“ลองทบทวนดู ตอนคุณหญิงเอ่ยชื่อน้ องเขา เหมือนมีคลื่นโทสะ

กระแทกออกมาจากคุณหญิง กระจายออกไปรอบตัว จริงไหมคะ?”
“ประมาณนัน
้ ก็มันเกลียดนี่หว่า!”

“ชื่อที่ขับจากปากด้วยรากเหง้าของความคุมแค้น

เจ้าของชื่อให้เกิดอารมณ์พาลได้นะคะ

“น้ องเขาชื่ออะไรคะ?”

คุณหญิงนายเพชฌฆาตหน้ าตึง ตอบเสียงห้วนแบบไม่เต็มใจเอ่ย

ชื่อให้เป็ นเสนียดแก่ปาก

มันกระตุ้น

สมมุติว่าน้ องใจมาตาแอบซุ่ม

มองเราอยู่แถวๆนี้ เขาคงรู้สึกเหมือนคุณหญิงจิกหัวเรียกเขามาพบด้วย
อารมณ์ไม่พอใจ คุณหญิงว่าไหม?”

รักสุรีย์ถึงกับตัวชา สะบัดร้อนสะบัดหนาว จ้องมะแมบึ้งตึง

“เอ๊ะ! รู้อย่างนี้ยังใช้ให้ฉันพูดชื่อมันท�ำไม จะแกล้งกันหรือ?”

“เปล่า! มะแมจะแกล้งไปท�ำไม บอกแล้วไงคะว่าอยากคุยกับน้ อง

เขา คุณหญิงจะคุยกับใครดีๆก็ต้องเรียกชื่อเขาถูกใช่ไหมคะ? นี่มะแม
เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็อุตส่าห์เตือนด้วยความหวังดี

“แล้วฉันควรท�ำยังไงอีก?”

ทีหลังอย่าขานชื่อน้ องเขาด้วยโทสะ

ช่วยแนะว่า

มันเหมือนเรียกมาหาเรื่องกัน

มะแมจะไปรู้หรือว่าปกติคุณหญิงเอ่ยชื่อเขาเหมือนเรียกคนใช้อย่างนี้”

อีกฝ่ ายรับฟั งแล้วยอมนิ่งแบบจ�ำนนด้วยอารมณ์ขุ่นมัว เพราะคิด

“ถ้าเธอจะเอาไปท�ำพิธีถ่วงน�้ ำ ฉันจะหาชื่อพร้อมนามสกุลให้เดี๋ยว

ว่าอยู่ดีไม่ว่าดี ยายหน้ าสวยนี่จะพาความซวยมาสู่ตน

“มะแมไม่ท�ำพิธีอะไรหรอกค่ะ แค่อยากลองคุยกับน้ องเขาดู”

มะแมทอดเสียงอ่อน รินเมตตาออกมาจากใจจริง “เห็นไหมคะ รู้สึก

นี้เลย!”

เป็ นความอยากลองขึ้นมาอย่างนัน
้ เอง

จะท�ำได้

จู่ๆมะแมก็รู้สึกว่าน่า

เหมือนกับทุกครัง้ ที่ไว้ใจสัญชาตญาณทางจิตของตน

ประสบผลส�ำเร็จเรื่อยมา
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หัวใจ

คุณหญิงมาเฟี ยกลัน
้ ใจอยู่ครู่

แล้วก็

“คุณหญิงลองฟั งมะแมขานชื่อน้ องเขานะคะ...

ไหมว่าอากาศรอบๆตัวมะแมขณะเรียกชื่อเขา
ขึ้นเยอะเลย”

น้ องใจมาตา”

มันชวนให้เข้ามาคุยกัน

รักสุรีย์ใจหายวาบ ขนลุกเกรียวจากต้นคอไล่ไปถึงหนังหัว แม้
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เคยอยู่ในพิธีไสยศาสตร์เข้าเจ้าเข้าทรงมาก่อน ยังไม่รู้สึกเหมือนสัมผัส

จริงๆระหว่างสนทนากับคุณหญิงรักสุรีย์

มะแมก็ส่งจิตสัมผัส

มิติลล
ี้ ับได้เป็ นจริงเป็ นจังขนาดนี้เลย

ใจมาตาเป็ นระยะ หล่อนจับจุดได้อย่างหนึ่ง คือ การรับรู้ของวิญญาณ

อะไร”

ฝั นวกวนอยู่นาน ก่อนตื่นขึ้นมาด้วยอาการฉุนกึก แล้วตัง้ หน้ าตัง้ ตาจอง

“นี่! เธอจะท�ำอะไรของเธอก็ท�ำไปเถอะ จะต้องมาบอกฉันท�ำซาก

อาฆาตคล้ายไฟร้อนที่ดับๆติดๆ ไม่ใช่ร้อนตลอด บางทีเลื่อนลอยแบบ

พึมพ�ำกระชากๆอย่างหัวเสีย แต่มะแมก็ตอบด้วยความเยือกเย็น

เวรต่อเป็ นครู่ จากนัน
้ ก็พร่าเลือนไปอีก

“ถ้าไม่บอกคุณหญิงจะเข้าใจหรือคะ มะแมจะจบความสัมพันธ์ที่

พอรู้ตัวว่ามีตน

เสมอต้นเสมอปลาย

เลวร้ายระหว่างคุณหญิงกับน้ องใจมาตา
สองฝ่ าย เหมือนคนกลางไกล่เกลี่ยน่ะ”

ก็ต้องขอความร่วมมือจากทัง้

คนวางท่าเป็ นนางพญาเขม่นมองที่ปรึกษาสาวอย่างไม่ทราบจะ

มนุษย์มักงงว่าตัวเองเกิดมาท�ำอะไร แต่วิญญาณอาฆาตจะไม่งง
ก็ทราบชัดเดี๋ยวนัน
้ ว่าเกิดมามีจุดหมายเดียว

ตามราวีศัตรูคู่อาฆาตทัง้ วันทัง้ คืน จนกว่าจะล้างแค้นส�ำเร็จ หรือจนกว่า
จะขาดใจกันไปข้าง

การที่คุณหญิงรักสุรีย์ส่งใจมาตาไปอยู่ในปรโลก

รู้สึกอย่างไรดี ยอมรับว่าในภาพที่ดูเด็ก กล้าต่อล้อต่อเถียง แล้วก็สวย

โอกาสให้ใจมาตาได้เปรียบเต็มประตู

เฉลียว แฝงความอ่อนน้ อมอยู่ในที นึกไม่ออกว่าจะติตรงไหน จึงเลิก

ได้เวลาเมื่อไรก็ออกมาเป็ นฝ่ ายกระท�ำเอาข้างเดียว

อย่างน่าหมัน
่ ไส้นัน
้ มะแมมีดีจริง แน่จริง แถมกิริยาวาจานิ่มนวลฉลาด
อ้อมค้อม

“เอาอย่างนี้!

เกี่ยวข้องจะได้ไหม?”

ฉันขอร้องให้เธอท�ำพิธีไปโดยไม่ต้องดึงฉันเข้าไป

“ก็ได้ค่ะ”

เลิกใส่ใจคนตรงหน้ า ปิ ดตาพริม
้ นัง่ ตัวตรง ทรงจิตอยู่กับกสิณ

วงกลมขาวอันเป็ นของถนัด ครู่หนึ่งหลังจากเข้าที่เข้าทาง ก็รู้สึกถึงพลัง
สัมผัสแจ่มชัดกว้างใหญ่

จึงเพิกนิมิตกสิณ

แล้วจ่อใจเข้าไปที่กระแส

อาฆาตของวิญญาณเมียน้ อยผู้เป็ นคู่กรณีคุณหญิง
นี่เป็ นครัง้ แรกที่หล่อนตัง้ ใจคุยกับผี

แต่ก็ไม่เชิงไม่รู้อะไรเลย

ก็เหมือนเปิ ด

กล่าวคือคุณหญิงยืนอยู่ในที่โล่ง

แจ้งกว่ากลางสนาม ส่วนใจมาตาแฝงอยู่ในเงามืดที่เร้นลับยิ่งกว่าก้นถ�้ำ
ใจมาตายังมีบุญเก่าอุดหนุนอยู่มาก

แล้วบาปที่รักสุรีย์ก่อไว้กับ

เธอก็หนาแน่นเหลือเกิน ใจมาตาจึงมีศักยภาพในการเอาคืนสูง กับทัง้ มี

ความเข้มแข็งยิ่ง ต่อให้หมอผีจอมขมังเวทย์ระดับประเทศ ก็ใช่จะปราบ
ส�ำเร็จโดยง่าย

มะแมยิม
้ นิ่งเป็ นครู่ ก่อนรับว่า

คือเพื่อ

ยามนี้

เมื่อมะแมเอาใจไปพัวพันกับกระแสเข้มข้นรุนแรงของ

วิญญาณอาฆาต จนกระแสจิตเชื่อมถึงกันติด ก็เจอแรงปะทะที่เคยคุ้น
คล้ายร่างแหหนักๆร้อนๆเหวี่ยงเข้ามาครอบ ความรู้สึกเกลียดชัง ความ
คิดมุ่งร้ายหมายขวัญ พุ่งไปที่คุณหญิงรักสุรีย์ ให้ความรู้สึกราวกับหล่อน
เป็ นคนคิดเอง เกลียดเอง

แต่เพราะเตรียมต้านทานไว้ล่วงหน้ า

ด้วยฐานพลังความเย็นที่

มะแมเข้าใจหลักขัน
้ พื้นฐานในการสื่อจิตประการหนึ่ง นัน
่ คือถ้าฝ่ ายหนึ่ง

หนักแน่น ดุจก�ำแพงที่ก่อขึ้นด้วยฉนวนใยแก้วกันความร้อน มะแมก็ไม่

ตามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง แปลว่ามีการสื่อสารจากจิตถึงจิตเกิดขึ้นแล้ว

แรงผลักออกไปเบาๆ

รุ่มร้อนทรมาน แล้วอีกฝ่ ายหนึ่งเยือกเย็นสบาย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
คล้ายคนใจร้อนกับคนใจเย็นเจรจากัน

ค�ำพูดไม่ส�ำคัญนัก

แต่

ตัดสินกันง่ายๆคือถ้าลงเอยเป็ นร้อนใจทัง้ คู่ ก็แปลว่าสื่อสารกัน ‘ไม่ได้
เรื่อง’ ส่วนถ้าลงเอยเป็ นเย็นใจทัง้ สองฝ่ าย ก็หมายถึงสื่อสารกัน ‘รู้เรื่อง’
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หลงตาม กับทัง้ ทรงจิตอยู่ในอาการรวบรวมพละก�ำลังครู่หนึ่ง แล้วส่ง
ส�ำเหนียกรู้สึกได้ถึงอาการแตกกระจายของกลุ่มความร้อน แต่ก็

ไม่ถึงกับสลายกลายเป็ นเย็น ถึงตรงนัน
้ จิตของมะแมแปรสภาพไป หน้ า

ผากปรากฏคล้ายหน้ าต่างที่ให้ความรู้สึกว่าเปิ ดได้ หล่อนจึงทดลองใช้ใจ
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เปิ ดผลัวะออกไป

แล้วก็เหมือนลืมตาขึ้นอีกแบบเพื่อพบกับอะไรอย่าง

หนึ่ง ซึ่งหากเห็นขณะอยู่นอกสมาธิคงขวัญหนีดีฝ่อตายกันตรงนัน
้
ตรงหน้ าคือภาพกระจะตาของปี ศาจแสยะเขีย
้ ว

เค้าโครงรูปร่าง

หน้ าคล้ายผู้หญิง ตาแดงเรียวยาว จมูกโด่ง หูแหลม ปากกว้าง ผิวด�ำ

หากข้อสันนิษฐานของหล่อนถูกต้อง

คนใจทมิฬของคุณหญิงได้
หรือแปรไปในทางที่ดีข้ น
ึ

ขอเพียงท�ำลายความเป็ น

ความเป็ นปี ศาจของใจมาตาก็น่าจะสิน
้ สุด

โจทย์คือความมีใจทมิฬของคุณหญิงมันตัง้ อยู่ตรงไหน

และจะ

นุ่งห่มชุดนักศึกษาหญิงขาดวิ่น

ถูกท�ำลายได้อย่างไร?

ยงหยกพร้อมกระโจนเข้าขย�้ำหล่อน เพียงแต่รีรอหาช่องโหว่อยู่

สุรีย์มีใจทมิฬหินชาติได้ด้วยความเห็นแก่ตัว คิดท�ำอันตรายผู้อ่ น
ื ได้โดย

ภาวะแห่งปี ศาจนัน
้ ให้เปรียบคงคล้ายหมาบ้า นางปี ศาจยืนยงโย่
ด้วยอ�ำนาจปี ติสุขอันฉ�่ ำเย็นของสมาธิ ท�ำให้มะแมไม่สยองขนไป

กับรังสีอ�ำมหิตชนิดนัน
้

แต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าเพียงด้วยความ

วัดด้วยจิต ณ บัดนัน
้ แล้ว มะแมก็ตอบตัวเองได้ทันที คุณหญิงรัก

ขาดส�ำนึกผิดชอบชัว
่ ดี

เพื่อท�ำลายความมีใจทมิฬหินชาติ

ก็ต้องปลุกมนุษยธรรมในตัว

สว่างและฉ�่ ำเย็นแห่งจิตตน อย่างไรก็ ‘เปลี่ยนใจ’ นางปี ศาจไม่ไหว

คุณหญิงให้กลับมาท�ำงานใหม่!

รับรู้ผ่านแก้วตา เห็นคนมีเนื้อมีหนังนัง่ อยู่ ก็ถอนใจเฮือกหนึ่ง

สามารถของมะแมในการปราบปี ศาจ “เจรจาส�ำเร็จหรือเปล่า?”

ดีๆกับวิญญาณใจมาตา แต่พอเห็นนิมิตปี ศาจเต็มขัน
้ เข้าให้ทีเดียว ก็รู้

ทันที

ปรับสติให้เข้าที่ ค่อยๆเปิ ดเปลือกตาขึ้นอย่างรู้ตัว พอจิตกลับมา
ตระหนักแล้วว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิด ตอนแรกกะคุยกัน

เลยว่าเจรจากับหมาบ้าที่ก�ำลังกระหายเลือดน่าจะง่ายกว่า

ระหว่างท�ำอาชีพที่ปรึกษา หล่อนด้นสด เชื่อความสามารถของ

ตนมาตลอด ว่าจะรู้ทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าได้เองเมื่อถึงเวลา แต่ครัง้

นี้ พอเห็นว่าอะไรเป็ นอะไร และเข้าใจสถานการณ์จริงดีข้ น
ึ ก็ชักใจฝ่ อ

“เอ้า! ว่าไง” รักสุรีย์ทัก สีหน้ าบ่งบอกว่ายังเคลือบแคลงความ
มะแมไม่เสียเวลาตอบ แต่เดินหน้ าไปตามที่เห็นว่าเป็ นทางสว่าง
“สมัยคุณหญิงเป็ นนักศึกษา

เคยต้องนัง่ แท็กซี่

มอเตอร์ไซค์เข้าซอยบ้านตอนกลางคืนบ่อยๆใช่ไหมคะ?”
“อือ...”

รักสุรีย์รับงงๆ

ไม่ได้ประหลาดใจที่มะแมรู้

ระย่อท้อ จวนเจียนจะยกธงขาว ขอตัวกลับไปตัง้ หลักอีกที

เกี่ยวอะไรกับนังผีใจมาตา

ให้เจรจาต่อรองอย่างไรไหว

หลับทัง้ ที่เหนื่อย

ทึบของจิตที่ด�ำมืด มีแต่เอาเข้าตัว แล้วก็กลัวถูกท�ำร้าย ฉับพลัน มะแม

มันน่าโมโห แล้วก็ชวนให้ขยะแขยงขนาดไหน”

ใจมาตาเล่นไม่มีส�ำนึกเป็ นเหตุเป็ นผลหลงเหลืออยู่เลยแบบนี้ จะ
มองหน้ าคุณหญิงรักสุรีย์ เห็นตาคมเหมือนเหยี่ยว สัมผัสความ

ก็เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์ใจด�ำกับเปรตอาฆาต
ความเป็ นขัว
้ ต่อระหว่างคุณหญิงกับนางปี ศาจ

รวมทัง้

มีผีใจร้ายเพราะมีคนใจร้าย!

นางปี ศาจถือก�ำเนิ ดขึ้นจากความมีใจทมิฬหินชาติของคุณหญิง

และด�ำรงอยู่เพื่อท�ำลายล้างคุณหญิง หากความมีใจทมิฬหินชาติของคุณ
หญิงเปลี่ยนไปล่ะ สภาพปี ศาจร้ายจะสลายสูญได้ไหม?
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หรือซ้อน

แต่ไม่เข้าใจว่ามัน

“จ�ำช่วงที่คุณหญิงต้องมองคนขับแท็กซี่อย่างระแวง ไม่กล้านอน
แล้วก็นึกออกใช่ไหมคะว่าตอนพวกวินมอเตอร์ไซค์

แกล้งเบรกกะทันหัน

เหมือนมีเจตนาจะให้หน้ าอกเราไปโดนหลังเขา

“จ�ำได้... เธอนี่รู้ละเอียดดีจริงๆ กระทัง่ อดีตผ่านมานานจนฉันลืม

ไปแล้ว ยังอุตส่าห์ไปขุดมาให้นึกถึงอีก”

“เงาอารมณ์มันไม่มีอายุหรอกค่ะ ถ้าเกิดขึ้นจริง ก็ถูกรู้ได้ว่าเคย

เกิดขึ้นแล้ว”
ปาก

ภรรยาท่านรัฐมนตรีใหญ่หัวเราะหึหึ แกล้งชมแบบติดใบมีดไว้ที่
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“เก่งขนาดเธอนี่น่าจะไปท�ำอาชีพแฉความลับ

ชาวบ้านนะ ท่าทางคงรวยขาด”

ขู่กรรโชกทรัพย์

มะแมอมยิม
้ แอบคิดว่าคุณหญิงคนนี้นอกจากใจไม่ดีแล้วยังปาก

ไม่ดีอีก

“ส�ำหรับคุณหญิง น่าจะบุญเก่าคุ้มครองตัวดี เพราะไม่เคยเจอคน

ขับหื่น แม้แต่พวกโรคจิตมาอวดอะไรให้ตกใจเล่นก็ไม่มี”

พอสาวพลังจิตบอกว่าเป็ นคนมีบุญเก่าดี รักสุรีย์ก็ยม
ิ้ ออก แต่ยม
ิ้

ไม่นานอีกฝ่ ายก็พูดให้กระตุก

“แต่คุณหญิงก็เคยหวาดกลัวเรื่องพวกนี้เข้ากระดูก

เป็ นเอามากนะคะ

ถ้ามะแมเดาไม่ผิด

เกรงจะโดนพวกป่ าเถื่อนบุกห้องนอน

เรียกว่า

คงเหมือนผู้หญิงอีกหลายคนที่

คืนไหนต้องนอนมืดๆคนเดียวก็

จินตนาการเขย่าขวัญสัน
่ ประสาท ขนาดเก็บเอาไปฝั นร้ายเป็ นตุเป็ นตะ”
รักสุรีย์ชักใจไม่ดี มองมะแมด้วยหางตา

“แม่คุณจ๊ะ เชื่อแล้วว่าเก่ง แต่ไม่ทราบจะพูดไปท�ำไมหือ ชอบขุด

คุ้ยเรื่องน่าอายของชาวบ้านมาตอกหน้ ากันเล่นหรือไง?”

“คุณหญิงเคยฝั นว่าถูกบุกห้อง ต้องตกเป็ นเหยื่อพวกหน้ ามืดบน

เตียงของตัวเอง

ต้องต่อสู้เตะถีบหยิกข่วนด้วยความทุกข์ทรมานอยู่

ภายใต้ความสนุกสนานของเดนคน แต่ต่ น
ื ขึ้นมาได้ก็โล่งอกที่มันไม่ได้
เกิดขึ้นจริง ใช่ไหมคะ?”

“เธอรู้เข้าไปถึงความฝั นได้เลยเหรอ?”

“บางฝั นนี่ฝันครัง้ เดียวก็จ�ำติดใจไปตลอดชีวิต เหตุผลเพราะมัน

ประทับแรงจนเกิดอารมณ์ตกค้าง เหมือนแผลเป็ นที่ไม่มีทางหาย แต่ก็
ไม่เจ็บปวดไปกับมัน”

“อือม์... ก็จริงนะ แล้วถ้าเป็ นเรื่องจริงล่ะเหมือนแผลแบบไหน?”

“ส�ำหรับผู้หญิง ถ้าถูกรุมช�ำเราจริง จะเหมือนแผลสดขนาดใหญ่ที่

รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะ เพราะมันบาดลึกจนปวดแสบปวดร้อนทุกครัง้
เมื่อเจอเรื่องกระตุ้นให้นึกถึง”

รักสุรีย์ยม
ิ้ แหย กลืนน�้ ำลายลงคอฝื ดๆ แม้เคยฝั นว่าถูกรุมโทรม

ครัง้ เดียว ก็ยังอุตส่าห์จดจ�ำมาได้หลายสิบปี จริงๆ นึกถึงทีไรยังแจ่มชัด
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ว่ามันขมขื่น มืดมนปั ่ นป่ วน ชวนให้คลุ้มคลัง่ วิกลจริตเพียงใด

์ ิทธิข
์ อ
ภาวนาด้วยความเกร็งเนื้อเกร็งตัวมาตลอด วอนสิ่งศักดิส

อย่าให้เหตุการณ์เช่นนัน
้ เกิดขึ้นกับชีวิตตนจริงๆเลย
“เก่งนะ ที่เธอเห็นแล้วแยกแยะถูกอีก”

คุณหญิงพูดอ่อยๆ และมะแมก็รับช่วงต่อด้วยการพูดเสียงอ่อน
“ผู้หญิงเราเป็ นเพศน่าสงสารทุกครัง้ ที่ถูกกระท�ำย�่ำยี

ความสงสารโดยไม่ได้รับความสงสาร

เป็ นฝ่ ายกระท�ำ หลายครัง้ เราก็ลืมตัว...”

ร้องขอ

แต่เมื่อไหร่ที่โกรธจัดและได้ที

รักสุรีย์หลบตา เมินมองไปห่างไกล สองมือแม้วางอยู่บนตักก็เริ่ม

สัน
่ อย่างไม่อาจระงับ

มะแมเว้นระยะเล็กน้ อย ก่อนค่อยๆพูดต่อ

“ตอนอยากสัง่ สอนให้ศัตรูที่เป็ นผู้หญิงด้วยกันรู้ส�ำนึก

ส�ำนึกได้ขนาดผลักจินตนาการที่ตัวเองหวาดกลัวที่สุด

เราก็ขาด

ไปใส่ชีวิตจริง

ของเขา อย่างที่นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่ง ตัวเองจะท�ำเรื่องอ�ำมหิตขนาดนัน
้
ได้ลงคอ”

เมียหลวงผู้เคยแสนเจ็บช�้ำกัดริมฝี ปากอย่างแรง เกร็งไหล่คล้าย

ท�ำท่าจะยกมืออุดหู

“มะแมนึกไม่ออก

แล้วก็ไม่อยากจะนึกเลย

ว่าถ้าต้องดิน
้ รน

กระเสือกกระสนเอาตัวรอดเหมือนสัตว์เล็กที่ถูกฝูงสัตว์ใหญ่รุมขย�้ำ ซ�้ำ

ยังถูกลากคอขึ้นไปแขวนให้ดน
ิ้ ตายอย่างทรมาน จะเป็ นประสบการณ์ที่
ต้องรอนานแค่ไหนถึงจะหายเจ็บ!”
น�้ ำเสียงตัดพ้อแทนคนตาย

มีพลังทุบท�ำลายท�ำนบพยาบาทที่

กลบทับความรู้สึกผิดของรักสุรีย์มาได้พักหนึ่ง

และแล้วบัดนัน
้ ก็ไม่รู้

ความเสียใจทะลักทลายมาจากทิศใด รักสุรีย์น้� ำตาไหลอาบแก้ม เบน

ร่างไปก้มหน้ าปล่อยโฮเต็มเสียง มือขวาปิ ดหน้ า มือซ้ายกุมหน้ าอกด้วย
ความรู้สึกเหมือนจะขาดใจ

มะแมปล่อยให้ฝ่ายนัน
้ ร้องไห้ยืดยาว สงสารทัง้ คนตาย เห็นใจ

ทัง้ คนเป็ น

ฤาโลกนี จ
้ ะไม่มีคนชั่ว มีแต่คนไม่รู้ตัวว่าท�ำอะไรลงไป!?!
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“ใจมาตา... ฉันขอโทษ...”

เสียงโหยหวนนัน
้ เปล่งด้วยความรันทดจากก้นบึ้งวิญญาณ

ตามมาด้วยการพนมมือไหว้อากาศเยี่ยงทาสแห่งความส�ำนึกผิด

แล้ว

พร้อมจะติดตามกราบแทบเท้าขอขมาไปทุกภพทุกชาติ
ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นไปเอง

ที่

ไม่มีใครบังคับฝื นใจนัน
้

มีความสะเทือนแรงราวกับแผ่นดินไหว และคล้ายโซ่ตรวนบางชนิดขาด
สะบัน
้ ลงหลายเส้น ลดความอึดอัดได้เกินครึ่ง

ก�ำลังใจมาเป็ นกอง มะแมเชื่อมัน
่ ว่าผลสะเทือนนัน
้ ต้องมีไปถึงใจ

หนึ่ง ตากร้าวและเขีย
้ วโง้งก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือแค่สาวน้ อยหน้ า
ตาช�้ำๆ ผิวหยาบ ส่งกลิ่นเหม็นเยี่ยงสตรีผู้มักโกรธ ซึ่งมะแมรับรู้ได้ด้วย
‘จมูกทางจิต’

เธอเหลียวมองมะแมในลักษณาการของคนฟื้ นสติ รับรู้ ตลอด

จนน้ อมใจเลื่อมใสในผลของการให้อภัย มะแมบังเกิดปี ติแรงขึ้น บอก
ตนเองว่าเพิ่งท�ำสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้
เสียด้วย

แล้วก็ง่ายดายเหลือเชื่อ

เรื่องเป็ นไปไม่ได้ เพราะไม่รู้เหตุที่จะให้เป็ นไป แต่เมื่อรู้เหตุให้

มาตาแน่นอน และเพื่อดูให้รู้ หล่อนค่อยๆปิ ดตาลง จับกระแสพิโรธของ

เป็ นไป บางทีก็แค่พลิกฝ่ ามือให้ถูกจังหวะเท่านัน
้

น� ำเสียก่อน เพราะจิตยังมัน
่ คงต่อเนื่องอยู่

และแก้แค้น จิตวิญญาณก็เหมือนหมาบ้าที่จ้องเล่นงานเหยื่อแบบไม่คิด

แต่ยังมีแววกริว
้ ในตากร้าว เขีย
้ วยังโง้งออกมานอกริมฝี ปาก สีผิวยังช�้ำ

ส�ำนึกยับยัง้ ชัง่ ใจ ไม่หุนหันจะพุ่งกระโจนพรวดพราดท่าเดียวดังเคย

เปรตสาว แล้ว ‘เปิ ดหน้ าผาก’ พรวดเดียวออกไปดูโดยไม่ต้องตัง้ กสิณ
ใช่จริงๆ! นิมิตนางปี ศาจปฏิรูปไป กลายเป็ นหญิงหน้ าตาสะสวย

เลือดช�้ำหนอง ชุดนักศึกษายังขาดวิ่น เจ้าหล่อนก�ำลังเล็งแลรักสุรีย์ด้วย

ในภาวะที่นึกอะไรอย่างอื่นไม่ออก นอกจากคิดแก้แค้น แก้แค้น

ชีวิต ต่อเมื่อมีอะไรสักอย่างชะลอพิษความแค้นลงได้ หมาบ้าก็อาจเกิด
และยิ่งสุดท้ายเมื่อเลื่อมใสในการให้อภัย ใจก็เย็นลง ก็ยกระดับ

ความฉงนครามครัน ลักษณะเหมือนเกิดอาการใจอ่อนขึ้นมาชัว
่ ขณะ

ส�ำนึกเป็ นคิดอ่านมีเหตุมีผลขึ้นเท่ามนุษย์!

ทัง้ ขัว
้ ของเธอเอง และทัง้ ขัว
้ ของคนบงการฆ่า ฝ่ ายหนึ่งต้องท�ำหน้ าที่

เร็ว และบัดนี้ก็ได้ประจักษ์กับจิตแล้วว่าเป็ นจริงได้อย่างไร

สิน
้ สุด

มะแมจึงยังไม่ไว้ใจ

แน่แล้ว!

รูปร้ายของนางปี ศาจหล่อเลีย
้ งไว้ด้วยสองขัว
้ อาฆาต

หลอกหลอน ส่วนอีกฝ่ ายต้องถูกหลอกหลอน เป็ นวัฏจักรจองเวรกันไม่
แต่ยามนี้ เมื่อขัว
้ อาฆาตหนึ่งเสื่อมสภาพลง ความเป็ นปี ศาจก็ลด

ลงครึ่งหนึ่งเช่นกัน และเมื่อเห็นเช่นนัน
้ จิตของมะแมจึงบังเกิดปี ติใหญ่
ซาบซ่าน

เพราะเมื่อเปรตกลายสภาพจากปี ศาจเจ้าอารมณ์ให้เห็นเป็ น

นิมิตมนุษย์ได้ ก็แปลว่าพอเจรจากันรู้เรื่องแล้ว
“อภัยได้ เป็ นสุขได้”

มะแมยิงภาษาจิตสัน
้ ๆผ่านข่ายคลื่นเมตตา

ด้วยความนุ่มนวล อิ่มพลัง และมีความเสถียร
แม้มนุษย์ในร่างหยาบ

ธรรมะจริง

กระทบใจนางปี ศาจ

ใบหน้ าก็สว่างขึ้นได้ทันตาเห็นถ้าจิตรับ

จะป่ วยกล่าวไปไยส�ำหรับเปรตที่ปราศจากร่างหยาบห่อหุ้ม

เพียงใจเปิ ดรับภาษาจิตและรัศมีเมตตาจากมนุษย์ผู้มีคุณธรรมชัว
่ ขณะ
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มะแมเคยทราบว่าภาวะแห่งเปรตกลับไปกลับมา

แปรปรวนได้

และเพราะตระหนักว่าเปรตกลับไปกลับมา แปรปรวนง่ายนัน
่ เอง

พอใจอย่างถาวร

และอาศัยจิตสัมผัสควานหาทางช่วยให้เปรตสาว

ไม่ต้องใช้ความพยายามนานนัก แค่ระลึกถึงชื่อ ‘ใจมาตา’ ก็รู้สึก

แล้วว่าเหมือนแก้วตาดวงใจแม่ เธอสมชื่อใจมาตาจริงๆ เพราะคุณแม่
ทัง้ รัก ทัง้ หวง ทัง้ อยากให้ได้ดีสุดใจ มะแมเห็นถนัดจากรังสีความอบอุ่น
ที่แม่แผ่มาปกเกล้าก่อนตาย และแม้ตายแล้วก็ยังฉายอยู่ไม่จาง

ส่องดูความโยงใยผูกพันระหว่างสองแม่ลูก แม้ใจมาตาจะร�ำคาญ

และกะบึงกะบอนใส่แม่บ่อยๆ

แต่ใจจริงก็รักและห่วงใยแม่ไม่แพ้กัน

เห็นได้จากส่วนหนึ่งของจิตระดับใต้ส�ำนึก ที่ยังโยงไปข้างหลัง มะแม
ตามนิมิตสายใยนัน
้
มารดา

ก็พบว่าโยงไปสุดทางที่หญิงวัยกลางคนผู้เป็ น
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แม่ของใจมาตายังพออยู่ได้ตามอัตภาพ

ตาได้มานัน
้
นัน
่ เอง

เพราะเงินทองที่ใจมา

นอกจากซื้อของฟุ่มเฟื อยให้ตัวเองแล้ว

มะแมมัน
่ ใจว่านี่แหละ

ที่เหลือก็เพื่อแม่

ช่องทางช�ำระหนี้สุดท้ายให้หายกัน

ระหว่างคุณหญิงกับเมียน้ อย

ดวงตา เยี่ยงคนที่เจ็บปวดกับความส�ำนึกผิดขัน
้ รุนแรงที่สุด “ใจมาตา!
ฉันสาบาน!

นอกจากฉันจะเลีย
้ งดูคุณแม่ของเธอให้ดีที่สุดแล้ว

ตัง้ แต่

พรุ่งนี้เป็ นต้นไป ฉันจะไปที่วัด ท�ำบุญกับมือของฉันเองเพื่ออุทิศให้เธอ
ทุกวันจนกว่าชีวิตจะหาไม่!”

มองเปรตสาวอย่างบังคับให้เกิดกระแสการสบตาตรง เชื่อมใจถึง

ใจ แล้วมะแมพูดกับฝ่ ายนัน
้ ด้วยอาการนึก

“แม่เธอรักเธอเสมอ แม่เธออยู่ข้างหลัง”

จิตของเปรตสาวเกิดอาการประหวัดไปถึงมารดา

นึกถึงฝ่ ายนัน
้

ขึ้นมาได้เป็ นครัง้ แรกหลังจากตายดับ ฉับพลันก็บังเกิดความเศร้าหมอง

ท�ำท่าเหมือนจะร้องไห้

“เลิกเป็ นห่วงแม่ได้ คุณหญิงจะส่งเสีย ต่อไปพวกเธอไม่ใช่ศัตรู

กันอีกแล้ว”

ใจมาตาค่อยๆเบนหน้ าไปเล็งแลรักสุรีย์ซ่ ึงยังสะอึกสะอื้นไม่หยุด

เห็นได้ชัดว่าน�้ ำตาที่นองหน้ า

มาพร้อมกับน�้ ำใจที่ยอมท�ำอะไรให้ได้ทุก

อย่าง ขอเพียงจะได้ชดใช้ความผิดอุกฉกรรจ์ให้ขาด

และเพราะสัมผัสรู้ด้วยสัญชาตญาณ เปรตสาวจึงเชื่อค�ำของมะแม

อย่างหัวอ่อนและว่าง่าย

รัศมีความสบายใจฉายเรืองเป็ นแสงสวย ริมฝี ปากระบายยิม
้ พึงใจ

สายธารแห่งการอภัยและความรู้สึกหายห่วง
ใจมาตาให้งามขึ้นอย่างรวดเร็ว

ช่วยตกแต่งจิตวิญญาณ

มะแมทราบว่าภาวะเปรตของใจมาตาจะไม่หมดลงเร็วนัก จ�ำต้อง

บ่มเพาะความสุกสว่างให้อิ่มตัวอีกนาน กว่าจะจุติ เคลื่อนจากความเป็ น

เช่นนี้ได้ แต่อย่างไรก็ไม่น่าห่วง เพราะคงไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ถูกเผา
ผลาญด้วยเพลิงโทสะอีกแล้ว

“ใจมาตา...” มะแมเปล่งเสียงออกปาก เรียกเปรตสาวอย่างนุ่ม

นวลเพื่อให้รักสุรีย์พลอยได้ยินไปด้วย “คุณหญิงจะให้เงินก้อนหนึ่งกับ
คุณแม่ไว้เลีย
้ งตัว และจะท�ำบุญส่งไปให้เธอทุกวันพระนะ”
“ไม่ใช่อย่างนัน
้ !”
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รักสุรีย์เงยหน้ าขึ้นประกาศด้วยแววร้าวใน
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บทที่ ๑๗
คืนนี้ประตูห้องนอนของอิก๊ แง้มอ้าไว้

แม่เข้าให้จริงๆสักวัน

“วันนี้คิดมากค่ะ”

แทนเสียงเรียกร้องให้

เข้าไปหาตามเคย ในการเรียกร้องบ่อยๆแบบนี้ มะแมรู้ว่าผสมอยู่ด้วย
อารมณ์หลากหลาย

ทัง้ อยากได้ความรักความอบอุ่น

หล่อนจะให้ความสนใจแค่ไหนด้วย

ทัง้ อยากลองว่า

ไม่อยากตามใจมากจนสร้างความเคยชินผิดๆให้กับเด็ก

แรกที่เพิ่งมาอยู่ด้วยกันนี้

ยิ่งหล่อนใส่ใจมากขึ้นเท่าไร

ประกัน เพิ่มความรู้สึกมัน
่ คงให้กับเด็กมากขึ้นเท่านัน
้

แต่ช่วง

ก็ยิ่งเป็ นหลัก

อิก
๊ จะไม่มีทางลืมว่าตัวเองเป็ นเด็กก�ำพร้า แต่จะลืมอย่างสนิทว่า

เธอไม่เหลือใครแล้วในโลกนี้

ความจริงมะแมเหนื่อยอ่อนเอาเรื่อง

ไหนจะงานปรึกษาระหว่าง

วัน ไหนจะธุระหนักอึ้งเกี่ยวกับคุณหญิงรักสุรีย์ เล่นเอาเมื่อ ๑๐ นาที
ก่อนอ่อนเพลียจนแทบอยากหลับระหว่างทางด้วยซ�้ำ

ใจแข็งสูดลมหายใจลึก เหลือบดูเวลาบนข้อมือ เห็นเลยสี่ทุ่มมา

ได้นิดหน่อย จึงลองผลักประตูเยี่ยมมองเผื่อแม่หนูน้อยหลับแล้ว ตัง้ ใจ
ว่าถ้าไม่มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวใดๆก็จะงับปิ ด

เป็ นเครื่องหมายให้อก
ิ๊ รู้

ตอนเช้าว่าเมื่อคืนหล่อนแวะมาหาแล้ว ไม่ใช่ไม่มา
ประตูอ้านิดเดียว

ผ้าห่มที่คลุมร่างน้ อยก็ไหวตัวทันที

แสดง

ว่านอกจากจะยังไม่หลับ แม่หนูน้อยยังได้ยินเสียงหล่อนเดินขึ้นบันได

มา และใจจ่อรออยู่ว่าจะเข้ามาหาตนไหม

ความดีใจส่งมาให้สัมผัสชัด กระตุ้นมะแมให้พลอยเป็ นสุขไปด้วย

หน่อยๆ นี่ถ้าไม่ติดว่าเพลียเต็มแก่ คงร่วมปรีดาที่จะได้จ๊ะจ๋ากับหนูน้อย
ผู้น่ารักมากกว่านี้

ก้าวเนิบมาเปิ ดไฟอ่อนบนโต๊ะข้างเตียง นัง่ บนขอบฟูก ใช้มือเสย

หน้ าผากเด็กน้ อยอย่างอ่อนโยน
“เป็ นไงมัง่ ...”

ตอนท้ายของการทักเกือบหลุดค�ำว่า ‘ลูก’ ออกไป แต่ยงั ้ ไว้ ขืน

เผลอพูดบ่อยเกินไป อาจเป็ นการสนับสนุนทางอ้อมให้อก
ิ๊ ยึดหล่อนเป็ น
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“เรื่องไหน... แม่ชีพิรมล?”
เด็กหญิงอิก
๊ พยักหน้ ารับ

“อ๋อ... อือม์... เอางี้ พี่มะแมถามแล้วน้ องอิก
๊ ตอบเป็ นข้อๆนะ”

“ค่ะ”

“จ�ำได้ไหมเมื่อคืนฝั นอะไรบ้าง?”

อิก
๊ ท�ำหน้ าตรึกนึกทบทวนอยู่นานก่อนตอบ
“พี่มะแมพาอิก
๊ ไปเที่ยวค่ะ”
“เที่ยวไหน?”

“ต่างจังหวัด มีภูเขาเยอะ...” พอจับฉากหลักเป็ นตัวตัง้ ได้ ฉาก

ย่อยก็เริ่มทยอยตามมา “พี่มะแมชีใ้ ห้ดูนกบินเรียงกันเป็ นตัววี แล้วก็
ถามอิก
๊ ด้วยว่าสวยไหม อิก
๊ ตอบว่าสวยค่ะ”
“เหรอ...”

หญิงสาวง่วงขึ้นมาวูบหนึ่ง เลยงงๆ ฟั งอิก
๊ เล่าไม่ครบดีนัก

“อิก
๊ มีความสุขจริงๆเลยตอนอยู่กับพี่มะแม แม้แต่ในความฝั น”
เด็กหญิงสรุปเป็ นเสียงบอกซื่อๆ ท�ำให้มะแมหัวเราะเบาๆ

“อือม์... จ้ะ พี่ก็เหมือนกันนะ” แล้วหล่อนก็ตัดสินใจเอนกายลง

นอนชันศอกค�้ำศีรษะตะแคงข้างๆอิก
๊ ซึ่งก็ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้ดี
ทีเดียว “เอาล่ะ... ไหนบอกซิ อิก
๊ รู้ได้ยังไงว่าที่พี่มะแมพาไปเที่ยวเมื่อ
คืนเนี่ย มันเป็ นแค่ความฝั น?”

หนูน้อยฟั งแล้วชะงักงงว่าท�ำไมคุณพี่ของเธอถึงถามเช่นนัน
้
แต่

ก็ตอบไปตามแกน เพราะทราบว่ามะแมมีเหตุผลอยู่ในทุกค�ำถามเสมอ
“เพราะอิก
๊ ตื่นขึ้นมา แล้วมันก็หายไป”
“แค่ต่ น
ื ขึ้นมา

ยังไม่พอจะพิสูจน์หรอกนะว่ามันเป็ นความฝั น

เพราะบางทีคนเราก็ฝันซ้อนฝั นได้ ฝั นว่าตื่นขึ้นมาจากอีกฝั นหนึ่งได้ อิก
๊
เคยไหม? นึกว่าตื่นขึ้นมาแล้ว ที่ไหนได้ ยังมีการตื่นของจริงอีกที”
อิก
๊ มองเพดานตาแป๋ว ก่อนพึมพ�ำตอบ
“ดูเหมือนจะเคยนะคะ”
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“นัน
่ แหละ... เห็นไหม แสดงว่าแค่รู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมา ยังไม่

นัน
้ ”

“ค่ะ”

อีกนิด

แปลว่าเจอของจริงแล้วเสมอไป”

“เวลาอยู่ในสมาธินิ่งๆ มันเหมือนตื่นยิ่งกว่าตอนลืมตาเสียอีก ทุก

สิ่งที่เกิดขึ้นจะดูเป็ นจริงเป็ นจังไปหมด ถูกไหม?”
“ค่ะ”

“นั ่นเพราะขณะอยู่ในสมาธิที่สะอาดจากคลื่นความฟุ้งซ่านวกวน

จิตรับรู้อะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
เรื่องนี้ทีเหมือนตอนตื่น”

ไม่วอกแวกเปลี่ยนไปคิดเรื่องโน้ นที

“ค่ะ จริงด้วย”

“ความชัดอาจท�ำให้เราเผลอนึกไป ว่านัน
่ คือการตื่นที่แท้จริง ทัง้

ที่มันไม่มีอะไรจริงเลย”

“แล้วจะรู้ได้ยังไงคะ ว่าอันไหนจริง อันไหนไม่จริง?”
“อิก
๊ จ�ำคนชื่อหยิมได้ไหม?”
แม่หนูน้อยหัวเราะเบาๆ

“สารภาพว่ากรณีของอิก
๊ พี่เจอเข้ากับอะไรที่เกินความสามารถ พี่

ไม่อยากเสี่ยง สะกดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่ง...”
เว้นวรรคก่อนตัดสินใจบอก

“พี่ค้นหาจากทะเบียนราษฎร

นามสกุล ‘วิเศษสุทัศน์’ อยู่ในประเทศไทยมาก่อนเลย”

ไม่เคยมี

อิก
๊ ใจแป้ ว ในความทรงจ�ำชัดๆก่อนมโนนิมิตทัง้ หมดจะเลือนหาย

เธอจ�ำทัง้ ชื่อและนามสกุลตัวเองได้อย่างแม่นย�ำ มันแน่นอนเท่ากับที่จ�ำ
ชื่อและนามสกุลปั จจุบันได้เดี๋ยวนี้

น่าขัดใจตรงที่ลืมตาแล้วลืมหมด เหมือนขาดการติดต่อกับตัวตน

ในอดีตอย่างสิน
้ เชิง แม้พยายามระลึกถึงที่อยู่เดิม ญาติเชื้อ เพื่อนสนิท
มิตรสหาย
นัน
่ เอง

นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก

แบบเดียวกับตื่นนอนแล้วลืมฝั น

มะแมเห็นอาการย�้ำคิดไม่เลิกของอิก
๊ แล้วชักกลุ้ม

ถ้ายังตกค้าง

“จ�ำได้สิคะ วันนี้พี่หยิมดูหัวโตกว่าทุกวันด้วย”

อยู่ก็อาจสับสนเกี่ยวกับตัวตน

“ไปท�ำผมทรงกระบุงอะไรมาก็ไม่ทราบค่ะ”

ตัวเองแบบผิดๆ ไม่ยอมรับความจริงตรงหน้ า จะเอาแต่ความจริงที่ตน

“ท�ำไมอย่างนัน
้ ล่ะ?”

คราวนี้มะแมเป็ นฝ่ ายหัวเราะบ้าง สติค่อยกลับมาเต็มตื่นกว่าเมื่อ

ครู่ เว้นวรรคเงียบเสียงไปอึดใจก่อนเอ่ยต่อ

“พรุ่งนี้จะยังจ�ำพี่หยิมได้อยู่ไหม?”

“จ�ำได้แน่นอนค่ะ! วันนี้แค่เห็นเงาพี่หยิมเดินมายังจ�ำได้เลย”

“นัน
่ แหละ! ตัวช่วยพิสูจน์ความจริง เราจะแน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปก็

ต่อเมื่อมีตัวช่วยเช็คความจริงมาสนับสนุน... ท�ำนองเดียวกัน ถ้าหาก

แม่ชีพิรมลเคยมีตัวตนอยู่จริง เราก็ต้องหาใครที่จ�ำแม่ชีพิรมลได้มาช่วย
“ท�ำไมพี่มะแมไม่สะกดจิตอิก
๊ อีกล่ะคะ?

และในที่สุดตอนโตก็อาจมีบุคลิกภาพแปรปรวน

ทึกทักว่าใช่

เหลือกตามองเพดานอย่างจนปั ญญา

พยายามพิสูจน์

การช่วยสะกดจิตให้อก
ิ๊
หล่อนได้เฝ้ าสังเกต

ปรากฏการณ์ทางจิตเหนือธรรมดา ได้เห็นหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็น แต่ก็

“ตัง้ แต่มาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ”

ยืนยัน”

แน่

เหมือนต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็ นใครกัน

ย้อนความทรงจ�ำนับเป็ นประสบการณ์พิเศษ

“รู้จักพี่หยิมตัง้ แต่เมื่อไหร่?”
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มะแมโคลงศีรษะปฏิเสธ ก่อนพลิกร่างนอนหงาย ค่อยสบายขึ้น

เผื่ออิก
๊ จะได้รู้มากกว่า

อธิบายอะไรไม่ได้ชัดสักเรื่อง

และเมื่อใดประสบเข้ากับสิ่งที่อธิบายไม่ได้

มะแมก็จะปิ ดจิต

สัมผัส แล้วเปิ ดความคิดแบบวิทยาศาสตร์ทันที นัน
่ คือมีจุดยืนที่จะเชื่อ
หลักฐานและการพิสูจน์แบบจับต้องได้
‘ต้องใช่แน่ๆ’ ท่าเดียว
“อิก
๊ จ๊ะ...”

ไม่ดันทุรังเชื่ออะไรที่ดูเหมือน

มะแมขานชื่ออีกฝ่ ายด้วยเสียงง่วงงุน

“ต่อให้ท่าน

แม่ชีพิรมล วิเศษสุทัศน์ เคยมีตัวตนอยู่จริง ก็สูญสลายหายเป็ นเถ้าธุลี
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ปลิวลมไปแล้ว แล้วจะเอาแม่ชีพิรมลมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก อย่าให้
ความส�ำคัญกับแม่ชีที่ตายไปแล้ว มากกว่าน้ องอิก
๊ เด็กหญิงอนิทรา ที่
ก�ำลังมีเลือดเนื้ออยู่เดี๋ยวนี้เลย...”
ไป

แล้ววูบนัน
้

จู่ๆความสามารถในการพูดคุยของมะแมก็ขาดหาย

นัน
่ อาจนับเป็ นการเผลอหลับทัง้ ยังทรงชุดท�ำงานเป็ นครัง้ แรกของ

หล่อนก็ว่าได้

มันท�ำให้อก
ิ๊ อมยิม
้ ที่ได้นอนกอดผู้หญิงที่อบอุ่นที่สุดใน

โลกทัง้ คืน ไม่ต่างจากตอนนอนกอดแม่เลยแม้แต่นิดเดียว

มะแมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เหมือนกัน

ว่าการยืนรอคนรักก็เป็ นความ

สุขอย่างหนึ่ง ยืนคนเดียว คิดถึงใครอีกคน อย่างรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะปรากฏ
กายให้เห็น

เป็ นความเปลี่ยวที่ปราศจากความเหงา

พลุกพล่านที่ไม่มีใคร แต่มีเขาอยู่ในใจเพียงคนเดียว
หลังจากรอแล้วได้เห็นหน้ าที่อยากเห็น

ท่ามกลางความ

ความสุขยิ่งเบ่งบานจน

กลัน
้ ยิม
้ ไม่อยู่ ยิม
้ ที่มีให้เขาจึงไม่ใช่ยม
ิ้ ทักทาย แต่เป็ นยิม
้ ปี ติออกมา
จากภายใน

อัคระเดินมาตามทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใส่เสื้อยืดแขนสัน
้ สีขาว

กับกางเกงยีนส์ฟอกและรองเท้าผ้าใบเท่ๆ

อวดสัดส่วนสมชายตัง้ แต่

แผงอกกว้างไปจนถึงมัดเนื้อที่น่ามอง ช่างเป็ นคนที่น่ามองจริงๆ ไม่ว่า
ระยะใกล้หรือระยะไกล ไม่ว่าหยุดยืนหรือเดินเหิน

เขาแสดงความเป็ นเศรษฐีใหญ่โดยการไม่มีกระเป๋าใหญ่ติดตัวมา

เลยสักใบ แม้จะเดินทางข้ามน�้ ำข้ามทะเลมาตัง้ ไกล ก็จะแบกท�ำไมให้

“ขอบใจนะที่มารับ รู้ไหม ลงจากเครื่องมาเจอหน้ ามะแมแล้วรู้สึก

ยังไง?”

หญิงสาวก้มหน้ าเขินๆ
“รู้สึกยังไงคะ?”

“รู้สึกอยากแต่งเพลง”
“เพราะอะไร?”

“เพราะแต่งเพลงมันง่ายและท�ำได้เลย ไม่เหมือนแต่งงาน อันนัน
้

ต้องเตรียมกันนานกว่า”

คนฟั งค�ำตอบหัวเราะพรืดด้วยความคาดไม่ถึง
“โห... มุขอะไรเนี่ย!”

“มุขแกล้งให้คนหน้ าแดงกลางสนามบินไง”
มะแมเม้มปากหันไปทางอื่นเพื่อซ่อนหน้ า

อัคระยิม
้ มองอาการ

เอียงอายอย่างเป็ นสุขครู่หนึ่ง ก่อนเลิกคิว
้ สูงยกข้อมือดูนาฬิกา ขณะนัน
้
เป็ นเวลา ๑๘.๐๕

“งัน
้ เราไปกันเลยไหม คุณพ่อคุณแม่พี่กินข้าวเย็นกันทุ่มตรง พอ

ไปถึงคงเหลือเวลานัง่ คุยกันได้นิดหนึ่ง”
“ค่ะ”

สิน
้ ค�ำหล่อน อัคระก็คว้ามือน้ อยมากุมและจูงออกเดินหน้ าตาเฉย

มะแมท�ำปากยื่นและเกือบขืนอย่างไม่คุ้น แต่พอถูกลากให้เดินตามสอง
สามก้าวก็ยม
ิ้ ๆ หัวเราะหึหึและยอมโอนอ่อนผ่อนตามโดยดี

แม้ไม่อุ่นซ่านไปถึงหัวใจเหมือนครัง้ แรกที่เขากุมมือในรถ

แต่ก็

เมื่อยในเมื่อมีบ้านหรือห้องพักส่วนตัวอยู่เกือบทุกประเทศ!

คุ้นเร็วราวกับเคยเดินจูงกันมานาน เหมือนเป็ นคนรักของเขาเต็มตัวก็

ก้มหน้ าพนมมือไหว้อย่างอ่อนน้ อม

เฉย แต่ริมฝี ปากเจ้ากรรมดันระบายยิม
้ อยู่ตลอดเวลา นึกอายเหมือน

ประสานตากันนิ่ง ตัง้ แต่ไกลมาจนใกล้แค่เอื้อม และที่สุดมะแมก็
“สวัสดีค่ะพี่อัค”

ชายหนุ่มรับไหว้
“รอนานไหม?”

มะแมอมยิม
้ สัน
่ ศีรษะนิดๆอย่างรู้ว่าน่ารัก
“เครื่องลงตรงเวลานี่คะ”
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ตอนเดินเคียงกันท่ามกลางผู้คนมากมายเดี๋ยวนี้เอง

พยายามวางหน้ า

กันที่แสดงความสุขโจ่งแจ้งไปหน่อย

มาถึงจุดหนึ่งที่ผู้คนเบาบาง อัคระชะลอลงและเบี่ยงเท้าจากเส้น

ตรงเคลื่อนมาหยุดใกล้แผงเหล็กกัน
้ มะแมก�ำลังก้มหน้ าก้มตาเดินต้อง
หยุดตามและเงยขึ้นมองงงๆ

เขาก�ำลังจ้องพินิจเด็กผิวด�ำคนหนึ่ง

อายุไม่ถึงวัยรุ่น

ทรงหน้ า
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เรียว นัยน์ตาโต ผมหยิก ร่างผอมเกร็ง นัง่ ขัดสมาธิข้างกองกระเป๋าเดิน
ทาง ก้มหน้ าก้มตามองพื้นอย่างไม่มีอะไรท�ำระหว่างรอผู้ใหญ่
หญิงสาวแปรสายตามองตาม

อารมณ์หงอยคนหนึ่ง

ของเราได้”

สีหน้ าของเด็กคลายจากความสลด เปลี่ยนเป็ นสดชื่นขึ้นเล็กน้ อย

ไม่เห็นอะไรมากไปกว่าเด็กผู้ชาย

“รู้ไหม นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเขาคิดกันยังไง?”

แต่สงสัยคนรักของตนคงเห็นบางสิ่งที่พิเศษ

เพราะหลังจากนิ่งพินิจอยู่อึดใจ
สมาธิกับพื้นเป็ นเพื่อนกับเด็ก

อัคระก็ปล่อยมือหล่อนเข้าไปนัง่ ขัด

ถึงจุดนี้

ชายหนุ่ม กระจายรัศมีเป็ นวงครอบทัว
่ ทัง้ บริเวณ สัญชาตญาณทางจิต

เขายิม
้ กว้างทัก และเด็กชายผิวด�ำก็เงยหน้ าขึ้นขมวดคิว
้ มองมา

“ผมไม่รู้”

“เยส?”

“โอเค!” อัคระท�ำเสียงอาสาว่าจะช่วยไขให้ “คืองีน
้ ะ ก่อนนักกีฬา

พอเด็กตอบโต้ด้วย

คนนัน
้ มานาน

อัคระก็ใช้ภาษากลางพูดราวคุ้นเคยกับเด็ก

“รู้ไหมท�ำไมคนแพ้ถึงหมดแรง?”

เด็กผิวสีจ้องชายหนุ่มอย่างพิศวงงงงวย

เชิงปฏิเสธว่าไม่รู้

“เพราะต้องเสียก�ำลังส่วนหนึ่งในชีวิต

เด็กเอ่ยปากตอบเป็ นค�ำแรกออกมาได้ ทัง้ ยังท�ำหน้ างงไม่เลิก
ระดับโลกเข้าสนามแข่งครัง้ ส�ำคัญ

แข่งขันในสนามหรอก เข้าใจไหม เขาเชื่อว่าเขาชนะโลกได้เลย!”
แต่ที่สุดก็สน
ั ่ หน้ าเป็ น

คนฟั งจ้องคนพูดตาค้าง

ขัดจังหวะ

“เพราะคนได้ที่โหล่ต้องแบ่งสรรปั นส่วนพลังในชีวิตให้กับทุกคน

ที่เข้าร่วมแข่งไง... แล้วรู้ไหม ท�ำยังไงถึงจะได้ที่โหล่แบบไม่ต้องหมด
แรง?”

เด็กชะงักค้าง สัน
่ หน้ านิดเดียว แต่ตาด�ำโตทอแววตัง้ ใจฟั งนิ่ง

“ค�ำตอบคือ อย่าเก็บค�ำว่า ‘ขีแ
้ พ้’ ไว้ในใจ!” อัคระตอบหนักๆ

“ความพ่ายแพ้ไม่ได้ท�ำให้เราอ่อนแอ การถอดใจยอมแพ้ต่างหากที่ท�ำให้

และท�ำให้คนอื่นรู้สึกอยากล้อเลียนเราด้วยค�ำนัน
้ ซ�้ำไปซ�้ำ

มา... ไอ้ขแ
ี้ พ้!”

“ผะ... ผมไม่รู้อีกเหมือนกันฮะ”

“เกมแพ้เป็ นเรื่องของเกม แต่ใจไม่แพ้เป็ นเรื่องของเรา ถ้าไม่
ก็เท่ากับไม่เสียอะไรไปเลย

“เขาไม่อายที่จะแพ้คนได้ทงั ้ โลก!

ขอข้อแม้แค่อย่างเดียว

แต่ละครัง้ แล้วได้เรียนรู้ว่าจะเล่นให้ดีขน
ึ ้ กว่าเดิมก็แล้วกัน!”
เด็กผมหยิกขยับริมฝี ปาก

แต่ก็เหมือนจุกที่คอหอย

แพ้

ปล่อยให้

หนุ่มไทยถ่ายเทถ้อยค�ำเข้าไปประดิษฐานในหัวตนอยู่ฝ่ายเดียว

“แพ้บ่อยไม่ได้ช่วยให้รู้จักแพ้ แต่การหัดยอมรับรสชาติของความ

พ่ายแพ้บ่อยๆ จะท�ำให้เรียนรู้ว่าขมมากได้ เดี๋ยวก็ขมน้ อยลงได้ แล้วพอ
รู้สึกขมน้ อยลงนะ
ทุกที”

เราจะเริ่มลิม
้ รสความหวานของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

“ฮะ...”

“เคยได้ยินไหม?” อัคระเอ่ยต่อ “ไม่มีใครจ�ำผู้ชนะคนที่สองได้

เด็กก้มหน้ าสลด แต่อัคระก็ไม่หยุด

เสียใจอย่างเดียว

และเหมือนไม่อาจอ้าปากเอ่ยค�ำใด

“แล้วรู้ไหม ก่อนเขาจะเป็ นนักกีฬาระดับโลกได้ เขาคิดยังไง?”

แบ่งไปเสริมพลังของผู้

เด็กคนนัน
้ สัน
่ หน้ าอีก นัยน์ตาโชนแววสงสัยจ้า

เราหมดรูป

ประเภทโอลิมปิ กหรืออะไรเทือก

นัน
้
เขามัน
่ ใจว่าตัวเองแน่พอจะชนะคนได้ทงั ้ โลก ไม่ใช่เฉพาะเหล่าคู่

ชนะไง... แล้วรู้ไหม ท�ำไมคนได้ที่โหล่ถึงหมดแรงมากกว่าเพื่อน?”
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มะแมเริ่มสัมผัสถึงพลังบางอย่างที่แผ่กว้างออกมาจาก

บอกว่าอัคระก�ำลัง ‘ท�ำงานใหญ่’ ที่หล่อนไม่เข้าใจ

“ฮาย!”

งงๆ

เราครบ เราจะไม่รู้สึกเหมือนแพ้ ดังนัน
้ ค�ำว่าขีแ
้ พ้ก็ไม่มีทางมาอยู่ในหัว

แม้แต่พลังก็อยู่กับ

ใครๆก็จ�ำแต่ผู้ชนะเลิศได้แค่คนเดียว”
“เคยได้ยินฮะ”
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“แต่รู้อะไรไหม?

หนึ่งมีใครบ้าง

ความจริงก็คือโลกจ�ำไม่ได้อยู่ดีว่าหมายเลข

และหมายเลขหนึ่งถูกยันไปเป็ นหมายเลขสองเมื่อไหร่

หรือกระทัง่ ถูกถีบตกกระป๋องไปเป็ นที่โหล่กี่ครัง้ กี่หนในเวลาต่อมา”

เด็กผิวด�ำค่อยๆเม้มปาก หรี่ตาตัง้ ใจฟั งอย่างเข้าอกเข้าใจ และดู

เหมือนมีความหมายกับชีวิตตนเป็ นที่สุด

“เบอร์หนึ่งมันก็แค่สมบัติผลัดกันชม

ไม่มีที่ไหนครองมันไว้ได้

ตลอดไปหรอก แล้วใครจะไปจ�ำไหวว่าก่อนเป็ นหมายเลขหนึ่ง เราแพ้

หมดรูปมากี่หน เขาจะจ�ำกันแต่ว่าเราเป็ นหนึ่งในคนกล้า กล้าแพ้พันครัง้
เพื่อเป็ นแชมป์ โลกให้ได้สักครัง้ หนึ่ง!”
แล้วอัคระก็ตบบ่าของเด็ก
“จ�ำไว้!

คนจะก้าวไปเป็ นหมายเลขหนึ่งเขาไม่วอกแวกเรื่องแพ้

ใครอื่น แต่มุ่งเอาชนะตัวเองก่อน เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะชนะคน
อื่นวันนี ้ เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ แต่ถ้าชนะตัวเอง เราดีขน
ึ ้ กว่าเมื่อ
วานแน่ นอน!”

ในสายตาของเด็กชาย

อากาศรอบกายของชายไทยตรงหน้ า

คล้ายสุกสว่างเรืองรองอย่างประหลาด
“ฮะ...”

ชายหนุ่มหรี่ตาเล็งแลอีกฝ่ ายด้วยกระแสคาดคัน
้
“ให้เพื่อนมันดูถูกหรือหัวเราะเยาะจนหูชา

หรือจนกว่าใจจะลืม

เรื่องแพ้ เพื่อมีสมองไว้จ�ำเรื่องเดียว คือทุ่มเทเพื่อความเป็ นหนึ่ง!”

พลังโน้ มน้ าวที่ยิ่งใหญ่ ดูเหมือนจะให้ผลหนักแน่นเฉียบพลัน เด็ก

ผิวด�ำคนนัน
้ เบะปากน�้ ำตาไหล แม้ไม่เข้าใจว่าเหตุใดอยู่ดีๆจึงมีชายต่าง
เชื้อชาติเข้ามาคุยกับตน แต่ก็แจ่มแจ้งจับใจไปถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณ
“ขอบคุณนะฮะ”

เจ้าหนูยกมือปาดน�้ ำตา

อัคระยิงฟั นยิม
้

อ้าสองแขนเปิ ดอกรอ

พ่อแม่ของเด็กยังไม่มา

คนรอบด้านก็ไม่มีทีท่าสนใจนักว่าอัคระ

มะแมกะพริบตาปริบๆ ตอนนี้หายงง นิมิตค่อยปรากฏเป็ นฉากๆ

ท�ำให้เข้าใจที่มาที่ไปของอารมณ์หงอยของเด็กคนนัน
้

หล่อนคีบทิชชู

จากกระเป๋าถือแล้วโน้ มร่างลงซับน�้ ำตาให้ พลางเอ่ยปลอบเสริมด้วยค�ำ
อังกฤษที่ฟังไพเราะและอบอุ่น

“ก่อนมาทัวร์กับพ่อแม่ หนูออกจากประเทศอย่างคนที่แพ้คนอื่น

แต่ขากลับประเทศ ขอให้กลับไปอย่างคนที่ชนะตัวเอง เพื่อจะไม่เสียใจ
ถ้าต้องแพ้ใครอีก!”

นี่จะเป็ นวันที่ชวนฉงนที่สุด

และกระจ่างที่สุดพร้อมกันส�ำหรับ

เด็กคนหนึ่ง คู่หนุ่มสาวเดินจากมา ทิง้ เด็กคนนัน
้ ไว้กับเส้นทางชีวิตใหม่
ของตนเองต่อไป

เขาจูงมือหล่อนต่อ

ความปรีดาร่วมกัน

และคราวนี้มะแมก็กระชับอุ้งมือตอบด้วย

“พี่อัคเพิ่งเปลี่ยนโลกไปอีกส่วนหนึ่งหรือคะ?”

“อือ... เขาจะเป็ นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ แทนที่จะเป็ นตัวตลกสกปรก

หรืออาชญากรร้าย

แต่นัน
่ ไม่ส�ำคัญนัก

ค�ำที่เราช่วยกันเพาะไว้ในหัว

ของเขา จะแตกกิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผล คือหลังจากประสบความ
ส�ำเร็จระดับโลก เขาจะเป็ นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจ�ำนวน
มหาศาล อยากท�ำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนกับที่เขาได้
รับก�ำลังใจจากคนแปลกหน้ า ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนในวันนี้!”
หญิงสาวเล็งแลด้วยจิตแล้วตาสว่างแพรว

สามารถเห็นนิมิตตาม

หัวเราะใสอย่าง

นี่คือการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยปฏิบัติการฝื น

ธรรมชาติ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในแผนของชะตากรรมที่จะให้อัคระ

และเด็กผิวด�ำได้โคจรมาเกื้อกูลกัน อีกทัง้ เด็กก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ ‘บุคคล
ส�ำคัญ’ ที่อัคระวางแผนจะเปลี่ยนแปลงด้วย

“พี่อัคเห็นศักยภาพใหญ่ของเขาได้ตัง้ แต่แวบแรกเลยหรือคะ?

และแล้วเด็กที่เขาจัดการเปลี่ยนชีวิตให้ก็โผเข้ากอดคอเต็มอ้อม

ครึ่งนาทีแรกมะแมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเด็กมีปัญหาคนหนึ่ง”

คุยอะไรกับเด็ก แต่ภาพที่เด็กผมหยิกโผเข้ากอดคออัคระแน่นทัง้ น�้ ำตา

เองแหละ ไอ้หนูนี่ตอนเศร้ามันเก็บกดแรง มะแมลองทบทวนดูสิ รัศมี

มีบางสิ่งที่เรียกความสนใจจากสายตาหลายคู่ให้เหลียวดูได้
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“พอต้องพัวพันกับพวกมีอิทธิพลต่อโลกสูงๆ มันก็สัมผัสได้ข้ น
ึ มา

ความน้ อยใจ คลื่นความเกลียดเสียงล้อเลียน กับไฟทะเยอทะยานอยาก
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เป็ นหนึ่งน่ะ มันครอบพื้นที่กว้าง เหมือนเชื้อเพลิงปริมาณมากพอจะเผา
เมืองได้”

มะแมทบทวนดู

นึกถึงวาระแรกที่สายตาปะทะภาพเด็กผิวสีคน

นัน
้ มันมีความอัดอัน
้ มโหฬารอยู่จริงๆ แต่หล่อนไม่เห็นขนาดที่จะครอบ
เมืองหรือเผาเมืองได้อย่างไร
ไหน

นัน
่ สะท้อนว่าเห็นเหมือนกัน

แต่ระดับการเห็นต่างกันได้ขนาด

“ไว้มะแมจะลองเรียนรู้และหัดสังเกตดูบ้างนะคะ”

เอ่ยปากอย่างหมายมัน
่ ชีวิตจะมีค่าขึ้นขนาดไหน หากรู้ชัดว่าจะ

สละเวลาสัก ๕ นาทีให้กับใครเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของคนๆนัน
้ ตลอด
จนผู้คนที่จะได้รับผลกระทบต่อเป็ นทอดๆอีกไม่รู้เท่าไร!
ถ้าท�ำได้

ก็แปลว่านาทีใดนาทีหนึ่งในชีวิตหล่อน

อาจสามารถ

เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ถ้าไม่เดี๋ยวนี้ก็ในอนาคตอันใกล้!

เดินข้ามสะพานมาถึงอาคารจอดรถ พอใกล้แจ๊ซของหล่อนเข้าไป

มะแมก็เปรยลอยๆ

“ตอนเข้าไปนัง่ ในรถมะแม

พี่อัคจะรู้สึกแปลกๆขนาดไหนก็ไม่รู้

นะคะ ปกติเคยแต่ขี่ราชรถคันละเป็ นร้อยล้าน”

“พี่เคยขี่อูฐไปช่วยคนนะ อันนัน
้ ตัวละไม่กี่หมื่นเอง”
มะแมยิม
้ เบะหน่อยๆ

เหมือนกันว่าจะเป็ นยังไง

แต่แอบนึกอยากซ้อนหลังอูฐไปกับอัคระดู

คาดเข็มขัดเสร็จก็ตงั ้ สติทบทวนนิดหนึ่งว่าต้องท�ำอะไรต่อ คล้าย

เด็กหัดขับรถที่ยังไม่คล่องดี ไม่ข้ น
ึ ใจว่าเกียร์กับคันเร่งอยู่ตรงไหน แล้ว
มะแมก็ลอบถอนใจ

อยู่กับเขาบางทีก็เหมือนเป็ นตัวของตัวเองที่สุด

ทว่าบางขณะทุกอย่างรอบตัวก็ดูแปลกและแตกต่างไปหมด

อัคระลากสายเข็มขัดนิรภัยมาคาดสบายๆ ชวนมะแมคุยอย่างจะ

ให้หล่อนผ่อนคลายลง

“ตอนท�ำสมาธิใหม่ๆ พี่อยากเห็นสวรรค์ก่อนเลย”
“แล้วได้เห็นไหม?”

“มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก”

“มะแมก็เคยอยากรู้จักความรู้สึกตอนอยู่บนสวรรค์นะคะ

เพริดแพร้วพรรณรายซักขนาดไหน”
“อือม์...”

“เชื่อไหมพี่รู้ด้วยว่าจูบนางฟ้ าเขารู้สึกกันยังไง”
“จริงเหรอ? รู้สึกยังไงคะ?”

ถามพาซื่อ แต่ไม่ทันขาดค�ำ อัคระก็โน้ มกายอันแฝงอ�ำนาจแห่ง

ชายผู้ทรงพลัง

ยื่นหน้ ามาประทับจุมพิตลงบนเรียวปากอิ่มชัว
่ อึดใจ

ก่อนเอียงหน้ ากระซิบข้างใบหูหล่อน
“ดูเอาเองสิว่าพี่รู้สึกยังไง”

มะแมตะลึงงันราวถูกสาปให้เป็ นหุ่น

ระหว่างสองฝั ่ งริมฝี ปากที่ชวนพิสมัย

“ให้มะแมบริการดีกว่าค่ะ”

ไม่ทัน ไม่ใช่เพราะยอม

มีแรงดึงดูดอ่อนหวาน

ตรึงตราจนชาไปทัง้ ร่างชัว
่ ขณะ

แต่พอรู้สึกตัวในวินาทีต่อมาก็เบนหน้ าหนี

ให้คล้ายกับเมื่อครู่หลบ

พวงแก้มขึ้นสีชมพูจัด แต่ที่สุดก็หัวเราะสะดุดๆ ดันอกเขาออก

“ไม่ไว้ใจกลัวขับรถใหม่ไปเฉี่ยวเหรอ?”
เขาแกล้งถามข�ำๆ

“เปล่า... มะแมมารับพี่อัค ก็อยากให้พี่อัคนัง่ สบายๆสิคะ”
พอเข้ามานัง่ ประจ�ำที่ทงั ้ สองคนในอาณาเขตแคบ

ว่ามัน

เขาทอดสายตาในลักษณาการมองไกลกลับไปในอดีต

พอกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเปิ ดล็อกให้ อัคระก็อาสาว่า
“พี่ขับให้เอาไหม?”

ไหล่ห่างกัน

นิดเดียว มะแมก็บิดกุญแจสตาร์ทเครื่อง แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ

เก้ๆกังๆ จู่ๆก็เงอะงะขึ้นมาเฉยๆ อาจเพราะประหม่ากับการมีผู้โดยสาร
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์ านัง่ ข้างๆในพาหนะคันจิ๋วของตนกระมัง
กิตติมศักดิม

ห่าง ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะก้มหน้ าหรือเงยหน้ าดี
“กลางที่จอดรถเลยนะพี่อัค”

“เรียกให้หรูหน่อยสิ นี่มันกลางท่าอากาศยานนานาชาติต่างหาก”

“โอ๋ย! พี่อัคอ้ะ...” หญิงสาวได้แต่หัวเราะแปร่งๆ ข�ำก็ข�ำ เขินก็

เขิน สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกต่อไป จึงกดปุ่มปลดเข็มขัดนิรภัยมือ
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บทที่ ๑๘

ไม้สน
ั ่ เปิ ดประตูก้าวออกมายืนนอกรถ “มะแมเปลี่ยนใจแล้วค่ะ พี่มา
ขับดีกว่า!”

คฤหาสน์ที่อัคระปลูกไว้ให้พ่อแม่

ขอบสูงริมถนนกาญจนาภิเษก

ตัง้ ตระหง่านในรัว
้ รอบ

ใช้เวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง

๒๐ นาทีก็ถึง

ในตัวอาคารอันโอ่โถงโปร่งสบาย สไตล์โมเดิร์นทรอปิ คอล มีการ

ตกแต่งที่สง่างามตามแบบของอัคระ เขาพามะแมมาที่ห้องรับแขก ซึ่งผู้
เป็ นบุพการีทงั ้ สองนัง่ อ่านหนังสือคอยอยู่เงียบๆ
“พ่อครับ แม่ครับ นี่มะแม”

หญิงสาวคุมตนเองให้ดูดี ไม่ต่ น
ื สถานที่ และไม่เคอะเขินเมื่อต้อง

พนมมือไหว้ผู้ใหญ่ทงั ้ สองท่าน

“สวัสดีค่ะคุณพ่อ สวัสดีค่ะคุณแม่”

นายอัษฎา บิดาของอัคระ เป็ นชายวัยใกล้ชราร่างท้วม นัยน์ตา

ฉายแววลึก คล้ายเห็นมาหมด เข้าใจไปหมด และพูดน้ อยกว่าที่คิดมาก

ส่วนนางอรุณี มารดาของอัคระนัน
้ เหมือนแม่บ้านธรรมดาที่ไม่

เจ้ายศเจ้าอย่าง ดวงหน้ ากลมดูสดใส ยิม
้ ง่ายคล้ายพร้อมจะท�ำความรู้จัก
มักคุ้นกับคนแปลกหน้ าได้ทุกคน
“นัง่ สิจ๊ะหนูมะแม”
“ขอบพระคุณค่ะ”

สาวน้ อยหน้ าใหม่ก้าวมาลงนั ่งบนโซฟาเดี่ยวตัวหนึ่ งตามค�ำเชื้อ

เชิญของเจ้าบ้าน

ขณะนัน
้ เด็กรับใช้น�ำน�้ ำทับทิมมาวางให้สองแก้วแล้ว

จากไป ถือเป็ นช่วงสัน
้ ๆที่มะแมได้ปรับตัว นัง่ ชิดเข่าประสานมือให้เข้าที่
เรียบร้อยพอดี

อัษฎาพินิจร่างระหง คอตัง้ หลังตรง ดูสง่างามของหญิงสาวด้วย

รอยยิม
้ พึงใจ

“หน้ าตาหนูเด่นมากนะ

เป็ นข่าวท�ำนายแผ่นดินไหว”

พ่อจ�ำได้ติดตาตัง้ แต่เห็นครัง้ แรกช่วงที่

มะแมยิม
้ หวาน มือประสานนิ่ง รู้สึกนิ่ม อุ่น ไม่เกร็ง ไม่ช้ น
ื เหงื่อ

แห่งความประหม่า จึงทราบว่าตนใจสบายเป็ นปกติ ท�ำตัวกลมกลืนกับ
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อย่างไรคืนนี้คงถูกเปิ ดโปงหมดโดยฝี มือแม่เป็ นแน่แท้

บรรยากาศในบ้านได้ดีกว่าที่คิด

มะแมเหลียวกลับมาพูดยิม
้ ๆกับมารดาของคนรัก

“นายอัคบอกแม่ว่าหนูจบจิตวิทยาใช่ไหม?”

“คุณแม่แน่ใจว่าพี่อัคพูดถึงมะแมนะคะ?”

“ค่ะคุณแม่”

“พี่เอาเรื่องของมะแมมาขายหมดแล้วล่ะ”

อัคระพูดพลางหย่อนตัวลงนัง่ เอนหลังบนโซฟาเดี่ยวอีกตัว

หลัง

จากไถลเดินรอบห้องเป็ นครู่ มะแมแวบส่งใจไปทางเขา แต่สายตายังอยู่
กับคุณแม่อรุณี ที่ท�ำท่าเหมือนอยากคุยกับหล่อนมากมาย
“นายอัคพูดถึงหนูให้แม่ฟังมาเป็ นปี ๆแล้ว”

ประโยคสัน
้ ๆนัน
้ สร้างความรู้สึกประหลาดใจให้มะแม

ไปส่งสายตาทอประกายเป็ นเครื่องหมายปรัศนีให้อัคระ
ข้างเดียวตอบหน่อยๆแล้วเมินไปทางอื่น

ขนาดหัน

ซึ่งเขาก็ยักคิว
้

มะแมค่อยๆลากลมหายใจยาว แค่นัน
้ ก็บอกแล้วว่าอัคระคงไม่มี

เรื่องปิ ดบังกับพ่อแม่ และหล่อนก็ตกอยู่ในสายตาของทุกคนในห้องนี้มา
นานโดยไม่รู้ตัว

อัษฎาเอ่ยเสียงทุ้ม

“หนูเป็ นคนแรกนะที่นายอัคพามาหาพ่อ นี่เป็ นคืนที่แปลกดี”

มะแมใช้สัมผัสกวาดดู พบว่าภายนอกที่ดูขรึม คุณพ่ออัษฎาเป็ น

ผู้ใหญ่ใจดี และกระแสจิตก็เป็ นคนธรรมดา คิดนึกปกติ ไม่ใช่ผู้วิเศษ
ล่วงรู้อะไรได้เกินสามัญมนุษย์

“มะแมก็รู้สึกอบอุ่น และปลื้มใจที่มีโอกาสมาพบกับคุณพ่อคุณแม่

มากค่ะ”

เลือกตอบด้วยค�ำกลางๆตามธรรมเนียม

ออกมาว่าปลื้มลูกชายของท่านทัง้ สองปานใด

ตัง้ ใจจะไม่เผลอหลุด

“แม่เห็นหน้ าหนูนาทีเดียวก็นึกรักเสียแล้วสิ ไม่สงสัยเลยว่าท�ำไม

“แน่สิ! ผู้หญิงชื่อมะแมในประเทศนี้จะมีสักกี่คนล่ะ”
ฟั ง

“ไม่ต้องสงสัยหรอก

หนูเป็ นคนเดียวที่นายอัคมาคุยให้พ่อแม่

พ่อแม่ก็ได้แต่ถามว่าเมื่อไหร่จะพามาหา

ถ้าแน่ใจว่าใช่”

อัษฎา

เสริม “แต่เขาเป็ นคนวางแผนนาน พ่อกับแม่ก็รออย่างไม่ค่อยเข้าใจนัก
หรอก”

“แม่ก็ถามนะจ๊ะ ว่าไม่กลัวใครมาคว้าไปก่อนหรือ เขาบอกว่าไงรู้

ไหม...?”

มะแมท�ำหน้ าตัง้ ใจฟั ง แต่พอคุณแม่อรุณีนึกขึ้นได้ว่าค�ำเฉลยอาจ

ไม่เหมาะก็ยกมือขึ้นทาบอกแล้วเงียบไปดื้อๆ จนมะแมต้องเร่ง
“บอกว่ายังไงคะ?”
อรุณีหัวเราะขัดๆ

ถามว่าให้พูดไหม
อุบอิบ

ลดมือลงจากอก

ปรายตามองลูกรักอย่างจะ

พอเห็นฝ่ ายนัน
้ เอาแต่นัง่ ปิ ดหน้ า

อรุณีก็หันมาบอก

“นายอัคอยากให้บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ เดี๋ยวหนูกลับไปจะมาต่อว่า

ว่าแม่ปากโป้ ง”

นัน
่ ยิ่งกลายเป็ นตัวเร่งให้มะแมอยากรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

เสริมสร้างก�ำลังใจให้ฝ่ายนัน
้ ด้วยการพยักหน้ ายิม
้ กว้าง

จึง

“บอกเถอะค่ะ!”

“อ้า... ก็ได้” คุณแม่เผยเนิบๆ “นายอัคบอกว่านอกจากเขาแล้ว

หนูมะแมชอบผู้ชายอื่นได้ไม่เกินสองวันหรอก เดี๋ยวก็เบื่อเอง”

รอยยิม
้ ของมะแมหดลงหน่อยหนึ่ง เพราะแต่แรกนึกว่าจะเป็ นค�ำ

นายอัคถึงแอบหลงเงียบๆมาได้นานขนาดนี้ คุยกับแม่นะ ค�ำก็นางใน

ตอบเช่น อัคระไม่มีวันยอมเสียหล่อนไป ต้องทวงผู้หญิงของเขากลับ

อรุณีเล่าซื่อๆแบบคนไม่มีชน
ั ้ เชิงซ่อนเบื้องหน้ าเบื้องหลัง และนัน
่

แต่พอรู้สึกตัวว่าอยู่ต่อหน้ าผู้ใหญ่ ก็จ�ำต้องเอียงคอฉีกยิม
้ พูดจา

ฝั น สองค�ำก็นางในฝั น”

ก็เป็ นอีกครัง้ ที่มะแมเผลอย่นคิว
้ เหลียวมองอัคระอย่างสุดสนเท่ห์ ตอน
นี้เขาก�ำลังยกมือข้างหนึ่งปิ ดหน้ า

264

ในท่ากลุ้มใจ

กับทัง้ ปลงตกแล้วว่า

คืนมาจนได้ ไม่คาดฝั นว่าที่แท้เห็นหล่อนเป็ นของตายในมือนี่เอง

เสียงอ่อนเสียงหวานกลัว
้ หัวเราะ ราวกับเจอเรื่องน่าข�ำเต็มประดา

“พี่อัคนี่นอกจากเสน่ห์แรงแล้ว ยังเชื่ออะไรแปลกๆที่คนอื่นนึกไม่
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ถึงด้วยนะคะคุณแม่”

อัษฎาได้ยินแล้วหัวเราะร่วน

นึกชอบใจว่าที่ลูกสะใภ้ข้ น
ึ มาติด

“แล้วคุณพ่อท�ำยังไงคะ?”

“ก็หวดก้นตามระเบียบน่ะสิ

นายอัคก็แน่นะ

ยืนกอดอกนิ่งให้

หมัด ส่วนอรุณีพอรู้ตัวว่าพลาดเผยค�ำที่คนรักของลูกฟั งแล้วอาจผิดหู ก็

หวดไม่ร้องซักแอะ จนคุณพ่อละเหี่ย ต้องเป็ นฝ่ ายปรับความเข้าใจ และ

“ไว้ไปตกลงกันเองก็แล้วกัน... มาเถอะ! จะทุ่มหนึ่งละ เราย้ายไป

“อือ...” อัษฎาเพิ่มเติมให้ครบ “มันมีวิธีลงโทษพ่อของมันได้หน้ า

เสท�ำเป็ นหัวเราะกลบเกลื่อน
ห้องอาหารกันทีดีไหม?”

มื้อเย็นกับการเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวของอัคระ

คือความ

ยอมขอโทษที่มาช้า ผิดสัญญาเดิม”

ตายมาก บอกว่านี่แหละความรู้สึกตอนโดนหลอกให้ดีใจ มันวืดอย่างนี้”
ฟั งดังนัน
้ มะแมค่อยกล้าหัวเราะรื่นขึ้น

“เขาถึงว่าเด็กเก่งมักกล้าท�ำเรื่องแผลงๆใช่ไหมคะ?”

ครื้นเครงอย่างเป็ นไปเอง ตัวตนของอัคระในขณะอยู่บ้านไม่ได้ต่างจาก
หนุ่มวัยสามสิบทัว
่ ไปที่ตรงไหน เหมือนจะเผยต่อหล่อนตรงๆด้วยซ�้ำว่า
นี่ต่างหากคือตัวจริงของเขา
อย่างใด

หาใช่บุรุษลึกลับบนยอดเขาหิมพานต์แต่

อรุณีดูท่ารักลูกชายสุดสวาทมาก แล้วก็คงเอ็นดูมะแมไม่น้อยเช่น

เป็ นอีกที่มาที่ไปหนึ่ง ที่ท�ำให้อัคระดูมีตัวตนจับต้องได้ เขาเคย

เป็ นเด็กดื้อ เคยเล่นซนไม่รู้ภาษา เคยเอาแต่ใจไร้เหตุผล ไม่ใช่จู่ๆก็โผล่
มาปรากฏตัวในโลกเหมือนเทวดาอย่างที่หล่อนรู้จักแต่แรก
พอของหวานผ่านไป

อัษฎาก็ชวนทุกคนออกไปเดินเล่นเป็ นการ

กัน อัคระมีเรื่องน่าขายหน้ าเท่าไรในวัยเด็ก คุณแม่ขนเอามาเปิ ดโปง

ย่อยอาหาร พ้นเขตรัว
้ ด้านหลังออกไป เป็ นบึงใหญ่ขนาด ๖ ไร่ เห็นร�ำไร

หัวข้อสนทนาบนโต๊ะอาหารอยู่คนเดียว

ส่องให้เห็นทัศนียภาพรอบด้าน ราวกับรีสอร์ทงามตามจังหวัดท่องเที่ยว

หมด ยิ่งเห็นลูกชายยิม
้ ๆไม่ว่าอะไร ก็ยิ่งมัน
่ ใจว่ามาถูกทาง ผูกขาด
มะแมเผลอนึกว่าสนิทกับที่บ้านของอัคระมานาน

เสียงเป็ นครัง้ คราว

“ตอนหกเจ็ดขวบเนี่ยร้ายมากนะ

หัวเราะเต็ม

เย็นวันหนึ่งเขาคิดถึงคุณพ่อ

โทร.ไปเร่งให้กลับบ้าน จะอวดผลงานประดิษฐ์อะไรของเขาสักอย่าง...”
อรุณีท�ำหน้ านึกทบทวน

มะแมตัง้ ใจฟั งตาแป๋ว

หน้ าตักกับข้าวใส่ปากอย่างไม่สนใจนัก
“ทีนี้คุณพ่อก็วุ่นๆอยู่ที่ท�ำงาน

ส่วนคนอื่นก้ม

เลยรับปากส่งๆว่าไม่เกินหกโมง

เย็นถึงบ้านแน่นอน เขาก็จ้องนาฬิการอเลย... แต่ปรากฏว่าคุณพ่อมา

เสียเกือบทุ่มครึ่ง เขาก็ท�ำหน้ าปกติ ออกไปต้อนรับถึงโรงรถ จูงมือเข้า
มานัง่ โต๊ะกินข้าว

คุณพ่อมาถึงเหนื่อยๆเห็นลูกต้อนรับดีก็ท�ำตัวผ่อน

คลาย ที่ไหนได้ พอหย่อนตัวลงเท่านัน
้ นายอัคกระชากเก้าอีห
้ ลบวืด

จากระดับพื้นอาคาร ที่ยกสูงกว่าระดับน�้ ำราว ๓ เมตร แสงบนทางเดิน
ไกลๆ

อัษฎาถามถึงงานของมะแม

ของหล่อนบ้าง

เป็ นการแสดงความสนใจในเรื่อง

ทัง้ อัษฎาและอรุณีเป็ นคนธรรมดาที่รู้ว่าสัมผัสพิเศษมี

จริง แต่ไม่รู้ว่ามีได้อย่างไร มะแมถ่อมตัวว่าเทียบกับอัคระแล้ว หล่อน
ยังรู้วิธีใช้สัมผัสแค่หางอึ่งเท่านัน
้

ร่วมเดินกินลมชมวิวเกือบ ๒๐ นาที คุณแม่อรุณีก็ขอตัวเข้าบ้าน

คุณพ่ออัษฎาเห็นเช่นนัน
้ จึงขอตัวตาม อย่างจะเปิ ดโอกาสให้หนุ่มสาวได้
อยู่ด้วยกันตามล�ำพังบ้าง

“งัน
้ พ่อแม่ข้ น
ึ ข้างบนเลยนะ คืนนี้ลากันตรงนี้แหละ”
“กราบสวัสดีค่ะคุณพ่อ กราบสวัสดีค่ะคุณแม่”

“จ้ะ” อรุณีรับไหว้ “หนักนิดเบาหน่อยค่อยๆพูดกันนะ อย่าผลักพี่

ปล่อยให้นัง่ ลงไปบนอากาศ หงายหลังก้นกระแทกพื้นซะอย่างนัน
้ ”

เขาตกน�้ ำล่ะ”

เจ็บตัวของผู้ใหญ่ที่นัง่ อยู่ใกล้ๆ

บอกแม่ว่ามะแมเป็ นของตาย จะคว้าเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องกลัวใครมาแย่ง

คราวนี้มะแมกลัน
้ ไว้ไม่กล้าหัวเราะดัง

266

เพราะเป็ นรายการตลก

ค�ำฝากฝั งสุดท้ายนัน
้ คงเผื่อไว้ว่ามะแมอาจยังติดใจ ที่อัคระเคย
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ชายหนุ่มกับหญิงสาวปั กหลักยืนอยู่ที่เดิม

สองท่านเดินห่างออกไปเรื่อยๆจนลับตา

อัคระเหลียวมาจ้องเสีย
้ วหน้ าหวาน

สายตามองผู้ใหญ่ทงั ้

ที่เหมือนอาบมนต์ดึงดูด

สายตาให้เพลินมองไม่รู้เบื่อ และยิ่งมองก็เหมือนของต้องห้ามที่ยากจะ
ห้ามใจยิ่งขึ้นทุกที

เป็ นตัวเป็ นตน

ตามอัคระเป็ นเงา

มันจะต่างกันขนาดไหนก็ไม่ทราบ

ประดับบารมีให้เขา

เพื่อท�ำงานที่เกินตัว

กับการตะลอนๆ

หรือไม่ก็เพื่อเป็ นเพียงเครื่อง

สายลมวูบหนึ่งพัดกลุ่มผมยาวปลิวตามแรง มะแมหรี่ตาเงยหน้ า

“ไปพายเรือเล่นกันไหม?”

มองดาวอันปรากฏประดุจจินตนาการสวรรค์ บางดวงดูเด่นหลอกตาจน

อยู่กับเขา ความมืดของบึงใหญ่ไม่น่ากลัวสักนิด ชัว
่ เวลาไม่กี่นาที

การเดินทางชัว
่ นิรันดร์ กว่าจะถึงซึ่งเป้ าล่อตานัน
้ ได้ส�ำเร็จ

“ตามใจพี่อัคสิคะ”

ต่อมา สองหนุ่มสาวก็ลงมาลอยในเรือกลางน�้ ำเวิง้ ว้าง ชมเสีย
้ วจันทร์สี
เงินยวงบนฟ้ ามืดด้วยอารมณ์กระจ่างใส
มะแมสูดอากาศยามราตรี

อันอวลกลิ่นหอมของธรรมชาติท้อง

ทุ่งรอบนอก เสีย
้ วจันทร์ที่มีอัคระนัง่ อยู่ด้วย ช่างเป็ นเสีย
้ วจันทร์ที่แตก
ต่างจากทุกหนแห่ง ราวฉากฝั นกับความจริงจับต้องได้ มารวมอยู่ในที่
เดียวกันเป็ นครัง้ แรก

“พี่อัคอยู่เมืองไทยปี ละกี่วันคะ?”

ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้หรือไกลกันแน่ แค่เขย่งเอื้อม หรือต้องทะยานไกลไปใน

“งานของพี่อัคมีเป้ าหมายแน่ชัดไหมคะ ว่าเมื่อไหร่ หรือแค่ไหน

ถึงจะเสร็จสิน
้ บรรลุผลสมบูรณ์?”

อัคระส่ายหน้ าน้ อยๆก่อนสารภาพ

“ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากเซธ ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก แต่ละ

งานอาจส�ำเร็จเร็วกว่าที่คิด หรืออาจบานปลายไปเรื่อยๆจนต้องตัดใจ”
“แล้วอะไรเป็ นเครื่องชีค
้ วามส�ำเร็จในแต่ละแห่ง?”

“พอคนมีอิทธิพลสูงเปลี่ยนไป เหตุการณ์เลวร้ายที่เหมือนก�ำหนด

“เอาอดีตหรืออนาคต?”

ไว้แล้วว่าต้องเกิดด้วยน�้ ำมือเขา จะเลือนหายไป อาชญากรรมลด งาน

“ปี ละไม่เกินหกสิบวัน”

ข้ อ มู ล ของซี อุ ส แล้ ว ว่ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปจากเส้ น ทางชะตาเดิ ม

กุศลเพิ่ม รวมทัง้ เกณฑ์วัดอื่นๆอีกหลายแบบ ซึ่งพิสูจน์เทียบเคียงกับ

“อดีตก่อน”

“แล้วอนาคตล่ะ?”

“เท่าจ�ำนวนวันที่อยากอยู่กับมะแม!”

จริงๆ!”

“มะแมเข้าใจถูกไหม? การเปลี่ยนโลก คือการจงใจออกนอกเส้น

หญิงสาวยิม
้ ซึมในเงามืด ก�้ำกึ่งระหว่างความรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ทางของชะตาเก่า”

ความเป็ นคู่ กั น ระหว่ า งหล่ อ นกั บ เขาเหมื อ นถู ก เตรี ย มไว้ พ ร้ อ ม

เพียงบางส่วน ที่เหลือต้องใช้สามัญส�ำนึก มันสมอง สองมือ และก�ำลังใจ

กับความรู้สึกหนักใจที่กลายเป็ นตัวถ่วงงานของเขา

แบบส�ำเร็จรูป แค่เจอกันก็พอ อะไรๆจะถูกขับดันให้เดินไปข้างหน้ าบน

ทางโรยกลีบกุหลาบได้เอง

ด้วยความเป็ นเขากับหล่อน

หรือเล่นบทพ่อแง่แม่งอนกันมาก

คงไม่ต้องเสียเวลาโอ้โลมปฏิโลม
แค่พบครัง้ แรกมะแมก็รับแล้วว่า

หล่อนยอมเป็ นผู้หญิงของเขาได้ทุกเมื่อ

ทว่านึกถึงภาพที่มีหล่อนติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่งไม่ออก อยู่
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แยกเป็ นต่างหากที่ตรงนี้ หล่อนมีงานของตัวเอง มีผลงานอันน่าภูมิใจ

“ท�ำนองนัน
้ การสร้างชะตาใหม่ อาศัยความช่วยเหลือจากซีอุสได้

แบบว่ายน�้ ำข้ามมหาสมุทร”

“อย่างเด็กผิวสีวันนี้ พี่อัคก็ใช้สัมผัสเอาล้วนๆตอนเจอหน้ า ไม่ได้

รับการแนะจากคอมพิวเตอร์ตาทิพย์ของพี่เลย?”

“ใช่! ซีอุสเปรียบเหมือนแผนที่จากดาวเทียม ถึงละเอียดแค่ไหน

ก็ไม่เท่าตอนลงมาเดินเท้าให้เห็นกับตา

และความจริงก็คือเส้นทาง

ชะตากรรมถูกซ่อนอยู่ในเงามืด จะเห็นได้ก็เท่าที่แสงไฟฉายในมือช่วย
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ส่องไปถึง ไม่เกินไปกว่านัน
้ ”

งานส่วนตัว แต่... พี่ก็ไม่รู้สึกผิดนะ!”

สิ่งที่หล่อนเห็นในห้วงมโนทวารคือความรกชัฏ เต็มไปด้วยขวากหนาม

หล่อนเลย หล่อนก็ควรเผยความในใจให้เขารับรู้อย่างตรงไปตรงมาบ้าง

จะไม่ได้ถึงจุดหมายที่ต้องการ!

อย่างร้ายกาจของคุณปาย

แกล้งท�ำเป็ นไม่ได้ยินก็ได้

สร้างเหตุแห่งทุกข์ พอเป็ นทุกข์ที ก็คงต้องหันมาพึ่งพามะแมที ในที่สุด

มะแมนึ กภาพหนทางในความมืดตามค�ำอุปมาอุปไมยของอัคระ

น่าพรัน
่ พรึง แต่เขาก็ด้นดัน
้ ฟั นฝ่ าไปเยี่ยงคนที่กลัวเป็ นอย่างเดียว คือ
ก้มหน้ ามองพื้นเรือ

ก่อนพึมพ�ำถามคล้ายให้โอกาสอัคระว่าจะ

“ตอนที่พี่อัคส่งจดหมายมาเตือนให้ระวังเรื่องความรัก

พี่อัค

หมายความว่ายังไงหรือคะ?”

มะแมเอียงคอยิม
้ หวาน

คิดว่าไหนๆเขาเปิ ดอก

“คิดอีกทีก็จริงของพี่อัคค่ะ

ไม่เต๊ะท่ากับ

ถึงมะแมจะลุ่มหลงความหล่อ

สักพักคงเบื่อไปเอง

เพราะชีวิตของเขายัง

อีนุงตุงนังด้วยปั ญหา เป็ นคนธรรมดาที่อยากหายทุกข์โดยไม่อยากเลิก
คงเห็นเขาเป็ นลูกแหง่มากกว่าคนรัก”

โดยอารมณ์พาไป มะแมเกิดความรู้สึกเหมือนผู้หญิงธรรมดาคน

“ก็...” อัคระละมือข้างหนึ่งจากด้ามพาย ปล่อยเรือให้ลอยเฉื่อย

หนึ่ง ที่อยากถามถึงอดีตของอัคระ อยากรู้เรื่องผู้หญิงที่ผ่านมาของเขา

อยากใช้ซีอุสค�ำนวณเรื่องหัวจิตหัวใจของมะแมดูเล่นๆ เห็นมีเกณฑ์จะ

“พี่อัคเอาเปรียบมากเลย รู้เรื่องมะแมหมด แล้วของตัวเองล่ะ จะ

เอานิ้วเขี่ยปลายจมูก

“ก่อนหน้ าวันนัดที่พี่จะไปเจอมะแม

อยู่ๆก็นึก

เกิดไปปิ๊ ง ไปพิศวาสวาบหวามกับใครบางคน ซึ่งพอเล็งดูด้วยจิตก็สัมผัส
ว่าหมอนัน
่ มีแรงดึงดูดมหาศาล เลย... ไม่อยากให้มะแมเขวเสียก่อน”

เปิ ดเผยบ้างได้ไหมว่ามีใครมากี่คนแล้ว?”

“ดวงพี่ไม่ใช่จะแวดล้อมด้วยผู้หญิงมากมายนักหรอกนะ

สารภาพหมดเปลือก ซึ่งพอมะแมฟั งจบก็ยม
ิ้ ชื่นมื่น เพราะทราบ

ผ่านความผูกพันเป็ นพิเศษกันมา ค่อยเข้าถึงตัวกันได้”

ในเงามืดเกือบไม่เห็นกัน

เป็ นพาหะให้สัมผัสรู้

ว่าเขาต้องกัดฟั นสู้กับความเขินไม่น้อยกว่าจะพูดจบ
ก่อนประชดเรียบๆ

มะแมเงยหน้ าเชิดคางใส่เขานิดหนึ่ง

“จะกลัวอะไร ยังไงมะแมก็ของตาย ถึงไม่ต้องแย่งก็กลับมาอยู่

ในมือเอง!”

“ก็ไม่ถึงขนาดน้ าน...”

“มะแมเจอหนุ่มคนหนึ่งจริงๆแหละค่ะ

หล่ออย่าบอกใคร”

จากพี่อัคเบรกเสียก่อน พอเจอเขาก็อาจไม่เกร็ง ไม่ระแวง และไม่ตงั ้
ก�ำแพงต้านเสน่ห์ เผลอๆอาจแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่ปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยอย่าง
ที่ท�ำไปก็ได้ นี่คือการเปลี่ยนโลกเพื่อตัวเองใช่ไหมคะ?”
“บางทีพี่ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันแหละ

แต่นัน
่ ก็เพียงพอแล้วที่มะแมจะอาศัย

อัคระผ่านการคบหากับเพศตรงข้ามในแบบผูกพันหลายด้าน เป็ น

เพื่อนร่วมเรียน เป็ นเพื่อนร่วมเที่ยว เป็ นเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีสักคนที่
พร้อมจะเป็ นเพื่อนร่วมชีวิต...

จู่ๆก็ตงั ้ ค�ำถามที่รู้แก่ใจว่าตอบยากส�ำหรับเขา
“มะแมมีค่ากับพี่อัคแค่ไหนคะ?”

ใช้

ส�ำเนียงยัว
่ หน่อยๆ เว้นวรรคครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อ “ถ้าไม่โดนจดหมาย

อัคระยังคงท�ำหน้ าไม่ถูกที่ต้องคุยกันเรื่องนี้

เล่าแบบพยายามตัดบท

ต้อง

แล้วหล่อนล่ะ?

ประโยคสุดท้ายเน้ นเสียงช้าชัด อัคระยิม
้ เฝื่ อนพูดอู้อี้
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บ้าง

ที่เอาอาวุธเหนือโลกมาใช้

เงามืด

อัคระนิ่งงันเป็ นครู่

ก่อนจะค่อยๆเบนสายตามาสบกับคนรักใน

“จนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้อีกหรือ?”
มะแมตอบสวนทันควัน

“ค่ะ! ถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้” กระแสจากตาจริงจังขณะตัดสินใจถาม

แบบเสี่ยงที่จะต้องเสียเขาไป “พี่อัคคะ... ถ้าเพื่อแลกกับมะแมมา พี่อัค
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บทที่ ๑๙

ไม่ไปเป็ นจักรพรรดิจะได้ไหม?”

ตีสี่ครึ่ง

มะแมตื่นนอนด้วยความเคยชินเหมือนทุกเช้า

เคยชินคือความรู้สึกเหมือนอยากร้องไห้...

แต่สิ่งที่เช้านี้ไม่

นอนแช่อยู่กับเตียงในอาการซึมนิ่ง นานเท่าไรไม่ทราบ ในที่สุดก็

ยกมือขึ้นปิ ดหน้ าร้องกระซิก

แต่ก่อนเห็นจากจิตคนอื่น เดี๋ยวนี้รู้ด้วยตัวเองแล้ว รักที่สุดคือ

อาการยึดที่สุด ยึดที่สุดคือต้นทางทุกข์ท่ส
ี ุด!

ดูเหมือนหล่อนจะเสียเขาไปง่ายๆด้วยค�ำเพียงไม่กี่ค�ำ

ไปโดยไม่ทันคิดให้ดีเสียก่อน

อัคระคงไม่รู้หรอกว่าก่อนจะขอเขาอย่างนัน
้

ที่พูดออก

หล่อนคิดมากี่ชน
ั้

รู้สึกถึงอนาคตมากี่หน

นึกภาพวันสมรสระหว่างหล่อนกับเขาออก แต่มองไม่เห็นเลยว่า

บัลลังก์จักรพรรดิจะมีเขาอยู่ หรือจะมีหล่อนเคียงได้อย่างไร

ถ้าไม่ใช่บัลลังก์จักรพรรดิ ก็เส้นทางสู่ความเป็ นจักรพรรดินัน
่ เอง

ที่พรากหล่อนกับเขาออกจากกัน!

อัคระมีคุณสมบัติทุกอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิ

ไม่ว่าจะเป็ น

ฤกษ์เกิด รูปลักษณะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพในการ
ปกครองคน

แต่คุณสมบัติข้อเดียวของจักรพรรดิที่ขาดไป

เป็ นจักรพรรดิ!

ก็คือความอยาก

เขาแค่ติดใจการเปลี่ยนโลกเข้าขัน
้ เสพติด อยากพิสูจน์ว่าตัวเอง

เปลี่ยนโลกให้ดีข้ น
ึ ได้กับมือ ไม่ปล่อยให้โลกเสื่อมเองตามกาลอย่างเซธ
เขาอยากเอาชนะเซธ

จิตเมตตาประดุจฝนตกทัว
่ ฟ้ า

ปั กใจว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่แท้

ควรมี

ไม่ใช่เลือกตกเฉพาะอาณาจักรของตน

และวิ ธี เ ป็ นจั ก รพรรดิ ข องเขาก็ คื อ การเปลี่ ย นโลกทั ้ง ใบให้ ก ลายเป็ น
อาณาจักรแห่งความดีงาม ไม่ใช่รอโลกพังแล้วค่อยครอบครองในจังหวะ
ที่งามพร้อม
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ในภาพมุ่งมัน
่ เหมือนเต็มไปด้วยพละก�ำลังมหาศาล หล่อนสัมผัส

ได้ถึงความอัดอัน
้ อ่อนล้า เหลือความหวังเพียงเลือนราง ช่างต่างจาก

เซธที่ปลอดโปร่ง หนักแน่น รู้จริงเป็ นขัน
้ ๆ ว่าอยากได้อะไร เพื่ออะไร
จะต้องท�ำอะไรกับก้าวนี้และก้าวต่อๆไป ทุกความคิดในหัวของเซธแจ่ม
ชัด ประหนึ่งเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วไปหมด

อัคระเดินปะปนไปกับคนธรรมดาได้ แต่เซธจะบินเหนือเมฆด้วย

เครื่องเจ็ตส่วนตัวเท่านัน
้

อัคระอยู่กับฝั นที่เสมือนเป็ นไปได้จริงส�ำหรับตัวเอง

กับความจริงที่เสมือนฝั นเกินเอื้อมส�ำหรับคนอื่น

ส่วนเซธอยู่

อัคระอยากช่วยคนทัง้ โลก ขณะที่เซธอยากปกครองโลกทัง้ ใบ

สรุปให้สน
ั ้ ที่สุด คือ ลายเซ็นมหาอ�ำนาจแห่งพระเจ้าจักรพรรดิมี

อยู่ในเซธชัดกว่าอัคระมากนัก!

แต่กระนัน
้ เพียงค�ำไม่กี่ค�ำที่หล่อนอาจหาญใช้ไปท�ำลายความฝั น

ของอัคระ

เหมือนไม่ค�ำนึงถึงความเหนื่อยยากที่ผ่านมา

และเหมือน

ไม่รู้ว่าเขาหวังให้หล่อนเป็ นก�ำลังใจขนาดไหน ก็ประดุจมนต์สาปอัคระ
ให้แน่นิ่งเป็ นหุ่นปั ้ นไร้วิญญาณไปครู่ใหญ่

สัมผัสได้ว่าเขาเสียใจอย่างใหญ่หลวง

อยากแก้ทุกค�ำที่หลุดจากปาก

มะแมอยากถอนค�ำพูด

อยากบอกว่าแค่สงั ่ ค�ำเดียว

อย่างไร ตามใจเขาท่าไหน หล่อนจะไม่อิดเอื้อนเลยสักนิด
หลังการร้องขอแบบโง่ๆของหล่อน

จะให้ท�ำ

ก็ไม่มีค�ำพูดใดต่อกันอีก

แม้แต่ค�ำเดียว กระทัง่ เขาเคลื่อนไหวได้ ก็พายเรือเข้าฝั ่ งเดินพามาส่ง

ขึ้นรถ หล่อนยกมือไหว้ลา อัคระท�ำเหมือนไม่เห็น ไม่ยอมรับไหว้เลย
ด้วยซ�้ำ คล้ายหล่อนกลายเป็ นอากาศธาตุไปแล้ว

ย้อนทบทวนไปถึงวันแรกที่เขามาหา และถามอย่างคนอยากรู้ผล

แพ้ชนะ เขารู้อยู่แล้วว่าหล่อนไม่รู้ ก็แค่อยากดูว่าส่วนลึกของหล่อนจะ
เชื่อเขาไหม

แค่อยากรู้ว่าโลกทัง้ ใบ ยังเหลือใครเชื่อเขาอยู่บ้าง!

ฝ่ ายหล่อน เพียงเพราะกลัวเสียเขาให้กับอะไรก็ไม่รู้ กลับกลาย

เป็ นว่าหล่อนอาจเสียเขา สังเวยความไม่รู้ ไม่ทันคิดของตัวเองไปแล้ว
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กระมัง!

ค�ำพูดแต่ละค�ำหลุดจากปากไปแล้ว

ต่อให้เสียใจแค่ไหนก็เอาคืน

ไม่ได้ ข้อนี้ทุกคนทราบดี แต่ไม่ทราบเท่านัน
้ ว่าค�ำไหนบ้าง ที่หลุดออก
ไปแล้วจะต้องเสียใจ

ส�ำหรับหล่อน ให้เลิกท�ำอะไรก็ได้ ไม่ต้องมานัง่ เหนื่อยช่วยใครต่อ

ใครอีกแล้วก็ได้ เป็ นคนธรรมดานัง่ ตามแผงลอยขายของก็ได้ แค่เขาขอ
ค�ำเดียว และหล่อนขอแค่มีเขาคนเดียว

คงจะดีพอ ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาตอนอายุ ๗๐ แล้วยังเห็นเขาอยู่ข้างๆ

โดยไม่ต้องเปลี่ยนโลก ไม่ต้องท�ำให้โลกแตกต่างไป แม้ว่าโลกตอนนัน
้
จะเน่าเหม็นสักขนาดไหนก็ตาม...
อิก
๊

เสียงเคาะประตูดังขึ้น

ตามด้วยเสียงเล็กๆน่ารักน่าฟั งของน้ อง

“พี่มะแมคะ”

หญิงสาวชะงักนิ่ง ระงับเสียงสะอื้น แม่หนูผู้ท�ำตัวเหมือนลูกสาว

ขึ้นทุกวันคงมาเรียกให้ไปนัง่ สมาธิ
ห้องเสียที

เพราะเห็นหล่อนไม่ยอมออกจาก

พอเคาะแล้วหล่อนไม่ตอบ

เดี๋ยวนี้อก
ิ๊ กล้าถือวิสาสะหมุนลูกบิด

ปกติจนลืมกิจวัตรปกติทงั ้ หลาย

จึงปล่อยให้อก
ิ๊ เข้ามาได้อย่างง่ายดาย

ประตูบุกเข้ามาเอง

ปกติมะแมจะกดปุ่มล็อกไว้ทุกคืน

แต่เมื่อคืนผิด

ทัง้ ที่ยามนี้หล่อนไม่พร้อมจะต้อนรับใครทัง้ นัน
้

เมื่อประตูเปิ ดอ้า แสงไฟจากนอกห้องก็กระจายเข้ามา แต่มะแม

รีบปาดแก้มทัน ก่อนอิก
๊ จะรู้ว่ามีคราบน�้ ำตาบนใบหน้ าหล่อน
ร่างน้ อยเคลื่อนด๊อกแด๊กมาที่เตียงอย่างรวดเร็ว

ตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ร่าเริงเป็ นอย่างเดียว
บานนัน
้

มีชีวิตชีวาราว

และพลังความเบิก

ก็เสมือนแสงตะวันช่วยขับไล่ความหม่นหมองในใจหล่อนได้

แบบฉับพลันทันใด

หญิงสาวลุกขึ้นนัง่ พิงพนักเตียง

หัวซุนเข้ามากอด

ทันรับร่างน้ อยที่พุ่งดิ่งหัวซุก

“พี่มะแมลืมตื่นมานัง่ สมาธิเหรอคะ”
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เด็กหญิงส่งเสียงถามมาจากอ้อมอกหล่อน

“ไม่ได้ลืม เมื่อกีล
๊ ุกไม่ข้ น
ึ น่ะจ้ะ หมดพลัง แต่ตอนนี้ได้เติมพลัง

จากอิก
๊ แล้ว ลุกไหวแล้ว”

หมายความตามนัน
้ มะแมดันไหล่เด็กหญิงออกจากอ้อมกอด ก้ม

หน้ าไปหอมซ้ายหอมขวาหลายฟอด

ก่อนจ้องดวงหน้ าใสซื่อในเงาสลัว

รางแน่นิ่ง แฝงนัยลึกซึ้งที่แม่ตัวน้ อยไม่มีทางเข้าใจ

อัคระส่งเด็กคนนี้มาให้หล่อน ถึงเขาจะทิง้ หล่อนแล้ว หล่อนก็จะ

ไม่มีทางทิง้ เด็กคนนี้ของเขาอย่างเด็ดขาด!

ลูกค้ารายแรกของเช้านัน้

สมส่วนราวกับนางแบบอินเตอร์
ถนนต้อนรับมาแล้วทัว
่ ประเทศ

เป็ นเด็กสาวคนหนึ่ง

เอวองค์

คาดหมายได้ว่าน�้ ำลายผู้ชายหกราด

เธอคนนัน
้ มานัง่ กระแทกตัวโครมบนเก้าอีห
้ น้ าโต๊ะท�ำงาน

เล่น

เอามะแมซึ่งก�ำลังอยู่ในอารมณ์หม่นจางๆ ถึงกับไม่อยากรับปรึกษาขึ้น

ความเกรงใจหล่อนกว่าเดิม

“ปั ญหาอะไรหรือคะ?”

“มีไอ้เวรตะไลตัวหนึ่งมันขู่จะฆ่าหนู!

คืนก่อนหน้ าเสือกฝั นเห็น

ตัวเองนอนในโลงศพอีก อื๋ย! รับมุขกันดีเหลือเกิน”

สาวเซ็กซี่ส่งเสียงแปร๋นๆแบบไม่เกรงใจ มะแมมองปลงๆ ท่าทาง

ตอนนี้หล่อนคงกะปลกกะเปลีย
้ ไปหน่อย รัศมีเมตตาจึงจืดจาง ไม่ช่วย
ให้สาวน้ อยตรงหน้ านิ่มนวลลงเลยสักนิด

จิตที่ชุ่มไปด้วยกามาและโกธะนัน
้ ดูง่าย แต่คุยยาก สัมผัสแวบ

เดียวก็รู้แล้วว่าแม่คนนี้เผื่อเนื้อแผ่หนังให้ชายมากหน้ าหลายตา

ความ

รู้สึกบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงขายตัว ไม่ถึงขนาดเป็ นนักล่าแต้ม แต่ประมาณ

ว่าชอบตามใจตัวเองอย่างแรง เห็นใครหล่อ ขอให้พอใจเถอะ ยอมหมด!
หรือถ้าพูดสัน
้ ๆให้ตรงกว่านัน
้ คือ ‘อยากไปหมด!’

ผู้หญิงที่พัวพันทางเพศเปรอะนัน
้
เหมือนมีข่ายใยขะมุกขะมอม

เลอะเทอะพันเนื้อพันตัวอยู่

ไม่ชวนให้รู้สึกว่ามีค่าเป็ นสาวน้ อยร้อยชัง่

มาดื้อๆ สัมผัสได้โดยไม่ต้องเงยหน้ ามอง โทสะกับอารมณ์ฉุนเฉียวไม่รู้

ควรจับจองด้วยสินสอดราคาแพงสักเท่าใด

เหตุผลอันสมควร

นัน
้ ไม่ใช่แค่การเอาสนุกจากรสเสียดสี แต่มันคือการแสดงความผูกมัด

จักคิดของฝ่ ายนัน
้
พร้อมจะก่อตัวขึ้นตลอดเวลา โดยไม่จ�ำเป็ นต้องมี
ภาวนาขออย่าเพิ่งถามเรื่องความรัก หรือขอวิธีตัดใจจากคนรักที่

เพิ่งเลิกกันเลย นาทีนี้หล่อนไม่พร้อมจะให้ค�ำตอบจริงๆ...

ความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นกระบวนการที่จริงจัง

อ่อนไหวที่ฉาบฉวย

“วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะคุณไก๋”

หน้ าหลายตานัก

“พี่... เมื่อเดือนก่อนตอนจองคิว หนูมีปัญหาเรื่องหนึ่ง แต่เรื่อง

นัน
้ รู้ผลไปแล้วว่าแฮปปี้ ตอนนี้ดันมีปัญหาใหม่ละ กลุ้มชิบหาย”
จิตร้อนๆกับค�ำหยาบๆที่ยิงมาจากอีกฝ่ าย

กระแทกจิตมะแมให้

ตกร่วงลงไปอีก และต้องอาศัยก�ำลังใจตัง้ ล�ำกันใหม่ หล่อนเจอมานักต่อ
นัก แค่วัยรุ่นไม่รู้คิดคนเดียวท�ำไมจะรับไม่ไหวเล่า
เงยหน้ าขึ้นนัง่ คอตัง้ หลังตรง

ลากลมหายใจยาวประจุพลัง

ก�ำหนดรัศมีเมตตาให้กว้างครอบทัว
่ บริเวณ เพื่อให้เด็กสาวรู้สึกดีและมี

เซ็กส์ในสิ่งมีชีวิตชัน
้ สูงระดับมนุษย์

เป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ

มะแมก้มอ่านแผ่นรายชื่อลูกค้าประจ�ำวันที่หยิมพิมพ์ส่งมาให้ ฝื น

ข่มใจให้ราบคาบก่อนเอ่ยถามโดยไม่มีการเงยหน้ าสบตา
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ตาเปล่าของคนเราช่างไม่รู้

ส�ำหรับผู้หญิงแล้ว

ไม่ใช่แค่สัมผัส

มันคือการยอมให้ใครบางคน

เข้ามากระทบจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่หลังปราการแห่งยางอาย แต่ถ้าโดนมาก
ยางอายไปจนได้

ปราการป้ องกันก็ค่อยๆลด

กระทัง่ กลายเป็ นคนไร้

แต่ละครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ จะมีการถ่ายเทรัศมีชีวิตเข้าหากัน ยิ่ง

ต่างฝ่ ายต่างร่วมกันสนุกเมามันเพียงใด
แลกเปลี่ยนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเพียงนัน
้
สามารถโฟกัสเห็นรัศมีมนุษย์ได้

ความปั ่ นป่ วนของการถ่ายเท

นัน
่ เป็ นสิ่งที่รู้ด้วยตาเปล่าถ้าใคร

หากจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว มีคู่นอนคนเดียว คุยกันรู้เรื่อง

รักใคร่กลมเกลียวดี ไปไหนมาไหนคนจะทักว่าหน้ าตาคล้ายกัน ทัง้ ที่
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เค้าโครงไม่ได้มีส่วนเหมือนเลยสักนิด

นัน
่ เพราะออร่าของทัง้ สองฝ่ าย

ถ่ายเทเข้าหากันจนกลมกลืนเป็ นหนึ่ง จึงดูละม้ายคล้ายคลึงราวกับเป็ น
พี่น้องคลานตามกันมา

ส่วนพวกนิยมเปลี่ยนคู่นอน ถึงจับคู่เดินกับ ‘แฟน’ ที่หน้ าคล้าย

กัน ใครเห็นก็ไม่อยากทักว่าเหมือน นัน
่ เพราะรัศมีที่ฉายออกมากระทบ
ตากระทบใจไม่กลมกลืน

ก็จะกลมกลืนอย่างไรในเมื่อใจพันอยู่กับคน

โน้ นคนนี้ ยุ่งเหยิงจับฉ่ายมัว
่ ไปหมด หาภาวะเข้าคู่ที่แน่ชัดไม่ได้

เท่าที่มะแมดูยายน้ องไก๋ตรงหน้ า ก็คงต้องท�ำไก๋สมชื่อ แค่ช่วง

สัปดาห์นี้ คุณเธอน่าจะโรมรันพันตู เป็ นแหล่งรวมออร่าของผู้ชายสัก ๓
คนเป็ นอย่างต�่ำ ซึ่งแบบนัน
้ จะไม่ให้ไก๋อย่างไรไหว คงต้องสับรางรถไฟ
ด้วยวิธีโกหกตอแหลตลอดศกนัน
่ เอง

แล้วจะแปลกอะไร หากคลื่นความคิดจะโกลาหล ฟุ้งซ่านหาความ

เป็ นตัวของตัวเองไม่เจอ

ผู้หญิงหากินที่ถูกตราหน้ าว่าต�่ำตม

เนื้อตัว

เป็ นสาธารณะ บางทียังอาจจะนิ่งเสียกว่า ร้อนใจน้ อยกว่า เพราะไม่ต้อง

โกหก ไม่ต้องหลอกใครให้ซับซ้อนว่าไปท�ำอะไรที่ไหนมา อีกทัง้ ไม่ต้อง
มานัง่ ว้าวุ่นทัง้ วันว่าจะเอาใครไว้หรือเขี่ยใครทิง้ ดี!
“น้ องไก๋อยากให้พี่แนะน� ำใช่ไหมคะ

ว่าจะเอายังไงกับผู้ชายคน

นัน
้ ดี และคงอยากให้ดูด้วยว่าเขาจะพยายามฆ่าเราจริงหรือเปล่า”
“น่านแหละค่ะ!”

ไก๋ยม
ิ้ ร่าอย่างรับรองว่าตรงจุด แต่แม้ยม
ิ้ อยู่ ก็ดูเหีย
้ มๆ หน้ าด�ำๆ

พิกล มะแมไม่อยากสัมผัส ไม่อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เลย
มั น ช่ า งเหมื อ นมี ค วามคิ ด ของหลายคนเข้ า มาแย่ ง กั น พู ด อยู่ ใ นหั ว คุ ณ

เธอ อันเป็ นสภาพทางใจของคนที่พร้อมจะทะเลาะกับตัวเอง ไม่รู้จะท�ำ
อย่างไร ไม่ทราบจะเลีย
้ วซ้ายหรือบ่ายขวากันแน่

นัน
่ เป็ นเสียงร�่ำร้องอยู่ในหัว แต่งานแบบหล่อนจะหยุดอย่างไรได้

ในเมื่อนัดแล้ว ลูกค้าเรียงคิวมาจ่อรอกันเป็ นทิวแถวทัง้ วันแล้ว
นัน
้ ทิง้ ไปเสีย
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“ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคะ

พี่จะจับพลังในรหัสชีวิต

ของน้ องดูก็แล้วกัน”
“ได้เลยค่ะ!”

ตอบตกลงเสียงห้าวพลางล้วงกระเป๋าซวบๆ ครู่เดียวก็หยิบบัตร

ประชาชนมาวางบนโต๊ะให้แม่หมอรับไป
มะแมเหลือบตาดูเนือยๆ

ทัง้ หลายก็สลายไป

แต่แล้วในบัดดลนัน
้ เอง

ความมัวมน

เมื่อชื่อพร้อมนามสกุลของลูกค้ากระทบคลองจักษุ

คล้ายเกิดฟ้ าผ่า สว่างเปรีย
้ งตรงหน้ า
ระนงค์ พิเศษสุทัศน์!
ไม่ได้ตาฝาด

และอ่านไม่ผิดแน่

นามสกุลพิเศษสุทัศน์มีอยู่ใน

ประเทศไทยจริงๆ แปลว่าสิ่งที่น้องอิก
๊ พูดออกมา หาใช่ฝันเพ้อเจ้อแต่
อย่างใดไม่!

แต่เอ...

อะไรมันขาดๆหายๆไปหนอ

ก่อนจะได้ค�ำตอบอย่างรวดเร็ว

ไม่ใช่ ‘พิเศษสุทัศน์’

อ๋อ!

มิน่าล่ะ หาเท่าไรก็หาไม่เจอ!

สมองหมุนจี๋ทบทวนด่วน

ที่น้องอิก
๊ บอกคือ ‘วิเศษสุทัศน์’

มันช่างใกล้เคียงกันจนชวนให้จ�ำไขว้เขว

มะแมเองเคยมี

ประสบการณ์ฝันชัด เหมือนตื่นเต็มอยู่ตามปกติ แต่กลับได้ยินคนเรียก

‘กระแต’ ด้วยความรู้สึกว่ามันคือชื่อหล่อน เป็ นชื่อติดตัวหล่อนมาแต่
อ้อนแต่ออก

จะแปลกอะไร

หากข้ามชาติแล้วน้ องอิก
๊ จดจ�ำนามสกุลเพีย
้ นไป

นิดหนึ่ง จาก ‘วิเศษ’ เป็ น ‘พิเศษ’

มะแมท�ำหน้ าเฉย ข่มความตื่นเต้นตูมตามที่ภายในลง นี่อาจเป็ น

เฮ้อ! วันนี้ไม่อยากท�ำงานเล้ย...

จู่ๆก็ผุดนิมิตของแม่คนนี้โดนแทงตายขึ้นมา

ผสมค�ำบอกเล่าของยายไก๋เอง

แต่มะแมปั ดนิมิต

เพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็ นนิมิตที่ก่อขึ้นจากอคติส่วนตัว

อีกความบังเอิญหนึ่ง

และหล่อนก็ต้องการรู้เดี๋ยวนี้ว่าบังเอิญหรือเปล่า

ด้วยการช้อนตาขึ้นถามน้ องไก๋เรียบๆ

ใครๆก็ท�ำ

เหมือนชวนคุยธรรมดาแบบที่

“นามสกุลพิเศษสุทัศน์นี่พี่เคยรู้จักอยู่คนหนึ่งนะคะ

ชื่อพิรมล ไม่ทราบเคยได้ยินไหม?”

ดูเหมือนจะ
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คนนามสกุลเดียวกัน ไม่รู้จัก ไม่เคยเจอกันเลยให้เกลื่อน แต่

ส�ำหรับไก๋ เธอรีบตอบทันที

“อ๋อ! คุณย่าค่ะ แต่เสียไปนานแล้วนะ พี่รู้จักด้วยเหรอ?”
ค�ำตอบธรรมดาส�ำหรับไก๋

แต่มีความหมายไม่ธรรมดาส�ำหรับ

มะแม มันท�ำให้ใจกลับเต้นแรงขึ้นมาอีก และต้องแอบหลบตาอีกฝ่ าย
เพื่อซ่อนความตื่นเต้นเหลือจะกล่าวเอาไว้
มะแมข่มอารมณ์อยู่อึดใจ

เป็ นปกติ

กว่าจะเอ่ยได้คล้ายโต้ตอบสนทนาต่อ

“ค่ะ... พี่เคยได้ยินเรื่องดีๆของท่านจากน้ องคนหนึ่งน่ะ... มาว่า

กันเรื่องของไก๋ต่อดีกว่านะ”

พูดได้เนียน แต่หัวใจยังคงสูบฉีดผิดจังหวะ ทว่านัน
่ ก็กลายเป็ น

ยากระตุ้นให้หายเฉื่อยชาได้ชะงัดทีเดียว
เกี่ยวกับอัคระสนิท

มะแมลืมความหม่นหมอง

พอเครื่องร้อนแล้วตื่นตัวตาใส หลังจากตัง้ ใจอ่านรายละเอียดตาม

บัตรประชาชนของนางสาวระนงค์ พิเศษสุทัศน์ และน� ำมาโยงกับชาย

มากหน้ าหลายตาของเจ้าหล่อน นิมิตเจ้าหล่อนถูกแทงตายก็ปรากฏขึ้น
อีกครัง้

นิมิตคราวนี้มีรายละเอียดชัดขึ้น เห็นน้ องไก๋ในชุดนักศึกษานอน

ตายบนเตียง เลือดแดงนองไปตลอดเสื้อขาว ซึ่งก็คงเกิดจากการแทง
หลายแผลด้วยความแค้นจัด

เป็ นอันว่านิมิตก่อนหน้ ามีน้� ำหนักขึ้นมาร�ำไร ไม่ใช่ว่าจิตไพล่เห็น

ไปเองตามค�ำบอกเล่าโต้งๆของน้ องไก๋

เพราะขณะนี้จิตหล่อนอยู่ใน

สภาพใช้งานได้จริงตามปกติ ไม่ปรุงไปตามเสียงเล่าจากลูกค้าอีกแล้ว

การที่เจ้าตัวบอกว่ามี ‘ไอ้เวรตะไล’ ขู่ฆ่า สัมผัสบอกมะแมว่า

ไม่ใช่คนนัน
้ หรอกที่จะมาแทง เพราะเขาคนนัน
้ ขุ่นเคือง แต่ไม่ถึงขัน
้
คับแค้นอยากลงมือฆ่าจริง ยังมีแก่ใจห่วงสวัสดิภาพของตน กลัวเสีย

อนาคต กลัวกลายเป็ นไอ้ขค
ี้ ุก ไม่ได้หน้ ามืดไปกับความคับแค้นจนหมด
ความยับยัง้ ชัง่ ใจแต่อย่างใด
แล้วตกลงฝี มือใคร?
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มะแมหรี่ตาเล็กน้ อย

จับหลักตัง้ ต้นจากนิมิตเสื้อแดงฉานด้วย

เลือดหลายหย่อม เป็ นร่องรอยของจิตที่คับแค้นสุดขีด ความคับแค้น
นัน
้ เกิดขึ้นจากการรู้สึกว่าตกเป็ นเหยื่อ เป็ นไอ้หน้ าโง่ที่ถูกเขี่ยทิง้ เมื่อใด
ก็ได้

ถัดจากนัน
้ อึดใจหนึ่ง นิมิตหนุ่มหน้ าตี๋ ท่าทางจ๋องๆ ก็ปรากฏขึ้น

รองรับความเป็ น ‘ไอ้หน้ าโง่’ ของน้ องไก๋
“น้ องไก๋คะ”

มะแมขานชื่อลูกค้าด้วยสีหน้ าเป็ นงานเป็ นการ
“คะพี่?”

“เรามาคุยตรงๆกันนะ นี่เป็ นเรื่องคอขาดบาดตาย พี่เห็นหนุ่มสูง

ผอม ผิวขาว หน้ าตาลูกจีน ใส่แว่น ดูซ่ อ
ื ๆเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่คน
หนึ่ง เขามีแฟนอยู่แล้ว หน้ าตาหมวย ตัวเตีย
้ ป้ อม แบบที่น้องไก๋ชอบ

แอบหัวเราะกับเพื่อนอยู่เรื่อย ตอนเห็นคู่นี้เดินมาด้วยกัน”

ลูกค้าแต่ละคนมีท่าตกตะลึงจังงังต่างๆกันไป ส�ำหรับยายไก๋ร้อง

“เฮ้ย!” ออกมาดังๆ คล้ายถูกผีหลอกกลางวันแสกๆ หน้ าถอดสี
“พี่รู้ขนาดนี้?”

มะแมขีเ้ กียจเสียเวลากับฉากจังงังอันน่าจ�ำเจส�ำหรับหล่อน จึงรีบ

ตัดบท

“รู้สิคะ...

ในอารมณ์แอบหัวเราะ

พี่เห็นภาพการพนันขันต่อ

ระหว่างน้ องไก๋กับเพื่อน ประมาณว่าคู่ต๋ีหมวยนี้ดูรักกันมาก ไปไหนมา

ไหนด้วยกันตลอดอย่างน่าหมัน
่ ไส้ อยากรู้ว่าเสน่ห์น้องไก๋จะท�ำให้นายตี๋
ทิง้ แฟนได้ภายในสามวันไหม”

เด็กสาวลมแทบจับ ถ้าแก่กว่านี้คงต้องหายาดม แต่เพราะยังแข็ง

แรงดีเลยเอาแต่ขมวดคิว
้ จ้องหน้ ามะแม

“พี่รู้จักพวกหนูหรือเปล่าคะนี่ ใครแอบมาบอกพี่ใช่ไหม?”
“เปล่าค่ะ

แหละ”

พี่เพิ่งเห็นจากเงาอารมณ์ในอดีตของน้ องไก๋เดี๋ยวนี้

“แล้วพี่บอกถูกเป๊ ะๆได้ยังไง อย่างพนันก�ำหนดเวลาสามวันน่ะ?”

“ประมาณจากอารมณ์พนันขันต่อที่เห็นน่ะ อธิบายยากค่ะ เรามา
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คุยกันเรื่องส�ำคัญกว่านัน
้ กันดีกว่านะ”

“ก็ได้ค่ะ แต่พี่ไม่ได้รู้เรื่องของหนูจากใครมาก่อนแน่นะ?”

มะแมพยายามตัดความร�ำคาญและมีสมาธิกับทิศทางสู่เป้ าหมาย

“น้ องไก๋ ฟั งพี่ดีๆนะ... คนที่ขู่ฆ่าน้ องน่ะ เขาไม่ท�ำหรอก เขาแค่

เจ็บใจที่น้องไก๋พูดไม่ดีเลย

ตอนจะสลัดเขาทิง้

ซึ่งการที่น้องไก๋เขี่ย

ผู้ชายทิง้ บ่อยๆ ท�ำให้ย่ามใจเกินไป แต่ละครัง้ ใช้ค�ำหนักขึ้นทุกที นึกว่า
ทุกคนจะหน้ าเศร้า ยอมผละไปโดยดีเหมือนๆกัน”

“ก็... มันไม่ยอมไป เลยต้องเหวี่ยงทิง้ กันแรงๆสิคะ”

“น้ องไ ก๋ ส ะสมความแรงในการทิ่ ม แทงให้ ผู้ ช ายเจ็ บ ใจมากขึ้ น
จนถึงวันนี้ขอให้รู้ไว้

แค่สีหน้ าสีตาบวกค�ำด่าเล็กๆ

บางทีมันมีพลังกระทุ้งให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนผู้ชายด้วยกันเอาเท้า
ลูบหน้ าเสียอีก”

เด็กสาวท�ำเสียงอ่อยอย่างคนไม่อาจปฏิเสธความจริง เพราะเห็น

ภาพของตนเองตามค�ำของสาวสวยในสูทขาวแจ่มชัด

หลายครัง้ ต้อง

กระทัง่ มารู้สึกทีหลัง

ด่าแรงเกินกว่าจะเป็ นหล่อน แต่หล่อนก็พ่นพิษออกไปด้วยค�ำแรงเหล่า
นัน
้ จริงๆ หลักฐานคือคนโดนได้หวนมาย�้ำถามว่าพูดแบบนัน
้ ได้อย่างไร
ท�ำไมช่างป่ าเถื่อนไร้ความเป็ นคนกับเขาถึงขนาดนัน
้

อย่างเช่นช่วงหลัง ไก๋สนุกกับการวิจารณ์อวัยวะเพศด้วยค�ำที่สุด

จะน่าเกลียด กะทิ่มแทงใจให้อาย จ�ำไม่ได้ว่าเริ่มมาตัง้ แต่เมื่อใด รู้ตัว
อีกทีก็ใช้ไม้นี้กับผู้ชายทุกคนที่อยากเหวี่ยงทิง้ แล้ว

“น้ องไก๋คะ หนุ่มหน้ าตี๋ที่พี่พูดถึง เขาไม่ใช่อย่างที่เห็นข้างนอก

ตอนคัง่ แค้นสุดขีดขึ้นมา เขาท�ำได้ทุกอย่างที่เราไม่นึกว่าจะท�ำได้”
“เจาะจงให้ชัดๆได้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น?”

“ให้พี่เดาใจน้ องไก๋นะ ที่ผ่านมา ตอนแรกกะหว่านเสน่ห์เล่น แต่

ท�ำไปท�ำมาน้ องไก๋เกิดอยากลองเสียหน่อย ว่าตาคนนี้จะมีลีลาบนเตียง
ยังไง เสร็จแล้วก็รู้สึกว่า เออ... แปลกดีเหมือนกัน”
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ร้องเหมือนโดนมะแมโยน

แมลงสาบใส่ แต่ออกแนวแกล้งๆดัดจริตข�ำๆมากกว่าอย่างอื่น “ไม่ต้อง
พูดตรงมากก็ได้พี่ หนูอาย หนูกลัวแล้ว!”

“อย่าอายเลยค่ะ น้ องไก๋คุยกับเพื่อนถึงลูกถึงคนกว่านี้เยอะ!”

์ องมะแมได้ จึงหัวเราะร่วน
ไก๋เริ่มปรับสติให้คุ้นกับฤทธิข

“ค่ะ! งัน
้ หนูคุยกับพี่หน้ าตาเฉยๆแบบนี้แหละ แล้วไงต่อคะ?”

นี้หนักกว่าทุกครัง้ ตรงที่มีใจอยากเยาะเย้ยอยู่แล้ว เห็นเขาเป็ นตัวตลก

อยู่แล้ว แถมยังได้เงินพนันจากเพื่อนมาให้กระหยิ่มใจอีก... ประมาณ
อารมณ์ตัวเองถูกไหมว่าจะนึกเหยียดหยาม ชิงชัง เห็นเขาเป็ นไอ้หน้ า
โง่ยังไง”

ไก๋ยม
ิ้ เย็น

“ประมาณถูกค่ะ สรุปคือมันจะฆ่าหนูหรือคะ? ไม่น่าเป็ นไปได้เลย

“เหรอ...”

ยอมรับว่าหล่อนไม่รู้ตัวเอาเลยว่าพูดอะไรไปบ้าง

ไก๋ยกสองมือปิ ดหน้ า

“อีกครัง้ สองครัง้ น้ องไก๋จะเบื่อ แล้วก็อยากเขี่ยทิง้ ตามเคย คราว

ไก๋อ้ งึ

เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว

“อ๊าย!”

ผอมแห้งแรงน้ อยอย่างนัน
้ หนูว่าหนูตบผัวะเดียวก็กลิง้ โคล่”
มะแมเบือนหน้ าไปทางหนึ่งอย่างเริ่มระอา

ช่างเปลี่ยนยากจริงหนอ...

ร�ำพึงในใจว่าโลกนี้

เด็กสาวเห็นอีกฝ่ ายท�ำหน้ าเซ็งก็หัวเราะปลอบ

“เอาล่ะค่ะ สรุปคือหนูมาถามพี่ด้วยความหวัน
่ คนหนึ่ง แต่กลับ

ได้ค�ำเตือนให้เกรงๆอีกคนหนึ่งไว้ หนูจะเชื่อพี่ก็แล้วกัน สรุปคือไม่ให้
โอกาสอยู่กับนายหน้ าตี๋ที่พี่ว่าแบบสองต่อสองอีกแล้ว”
มะแมหันกลับมา สีหน้ าดีข้ น
ึ
“แค่นัน
้ ไม่พอนะ

ไหม?”

“เอาสิคะ”

พี่ให้คาถากันภัยกับน้ องไก๋ไว้บทหนึ่งจะเอา

“แฟนคนอื่นมีไว้ห้ามใจ

ส่วนแฟนตัวเองมีไว้ท�ำใจ!

ตามใจตัวเองให้มากนัก ใจจะได้สบายกว่านี้”

อย่า

“สาธุ! ไว้ว่างๆหนูจะพยายามท่องให้ข้ น
ึ ใจ” ท�ำเป็ นพนมมือท่วม

หัวเพื่อก้มหน้ าหลบตา ซ่อนแววลิงหลอกเจ้า แต่ก็เงยหน้ าขึ้นท�ำตาใส
ออกมาจากใจจริงเมื่อจะพูดอีกประโยค “ขอบคุณนะคะ หนูสบายใจขึ้น
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หนูเจอหล่อๆ ล�่ำๆ รวยๆ ก็เลิกนิสัยเสียๆไปเองแหละ เห็นมัว
่ ๆอย่างนี้

เยอะเลยที่รู้ว่าไม่ต้องตาย เสียงขู่ของมันน่ากลัวมาก”
“ค่ะ ไม่เป็ นไร”

“บนอินเตอร์เน็ตมีคนโฆษณาว่าท�ำได้แบบพี่กันเยอะนะ

เพิ่งเจอของจริงวันนี้แหละ ไปมาหลายเจ้าแล้ว ถูกต้มตลอด”

แต่หนู

“บนอินเตอร์เน็ตก็มีอะไรดีๆที่เป็ นของจริงอยู่เยอะแหละค่ะ”

เกือบแนะให้เข้าเว็บดีๆ หาความสว่างใส่ตัวบ้าง แต่ก็จุกที่คอหอย

เห็นหน้ าสาวไก๋แล้วไม่ค่อยมีก�ำลังใจจะพูดเอาเลย

เฉพาะพอผ่านวัยเอาแต่สนุก จะรู้สึกเคว้งคว้างมากหากหาหลักเกาะไม่
เจอ”

“แล้วหนูจะเจอเมื่อไหร่พี่?”

“เมื่อน้ องไก๋แยกออก ว่าแฟนกับความรักต่างกันยังไง”

ไก๋ยม
ิ้ มุมปาก

มะแมมองคนพูดค้าง

มะแมเบนสายตาไปทางประตู ใจย้อนนึกถึงวาระแรกที่อัคระเดิน

คุณเธอคงไม่เข้าใจเอาจริงๆว่าตัวเองลวง

ก็ต้องอยู่กับโลกลวงเป็ นธรรมดา

นี่เหมือนเข้าใจว่าตัวเองท�ำ

อย่างไรก็ได้ แต่ไม่ควรได้รับการสนองกลับแบบเดียวกันเลย
“มันขึ้นอยู่กับที่ที่เราไปด้วยน่ะค่ะ”

ไม่กระทบกระทัง่

“จริงๆแล้ว

หล่อนเลือกพูดแบบ

เรามีทุกค�ำตอบที่ดีท่ส
ี ุดอยู่บน

อินเตอร์เน็ ต ปั ญหาคือเราไม่ค่อยมีค�ำถามที่ดีท่ส
ี ุดอยู่ในใจ”
ไก๋หัวเราะหึหึ

“ค�ำถามที่ดีที่สุดคืออะไรคะ?”

“มันเปลี่ยนไปเป็ นวันๆ เหมาะกับตัวเราในวันหนึ่งๆน่ะค่ะ อย่าง

ส�ำหรับของน้ องไก๋วันนี้ ค�ำถามที่ดีที่สุด คือ ท�ำยังไงจะเลิกอยากพูดให้

คนเจ็บใจ เห็นไหม ถ้ามีค�ำถามนี้อยู่ในใจแล้วเอาไปหาบนเน็ต น้ องไก๋
อาจพบความเห็นดีๆทัง้ ไทยและเทศเอาไปใช้ได้จริงทันที”

“ต่างกันยังไงคะ?”

เข้ามา ยังติดตา ประทับตรึงอยู่ในใจจนกระทัง่ บัดนี้

“แฟนเป็ นแค่ต�ำแหน่งอุปโลกน์ ริบคืนเมื่อไหร่ก็ได้ อาจแค่โทร.

บอกเลิกก็จบ แต่ความรักเป็ นของจริงในใจเรา แกล้งท�ำให้เกิดไม่ได้ สัง่
ให้หายไปก็ไม่ได้”

“แฟนพี่นี่ต้องหล่อโคตรๆชัวร์”

มะแมก้มหน้ า ก่อนเงยขึ้นถามอีกทาง

“เอ้อ... น้ องไก๋คะ รบกวนถามนิดหนึ่ง คุณย่าพิรมลของน้ องไก๋นี่

ก่อนเสียท่านบวชชีใช่หรือเปล่า?”
“ค่ะ”

“รู้ไหมบวชที่ไหน?”

“โอ๊ย! ตัง้ เป็ นสิบปี แล้ว ตอนนัน
้ หนูยังแค่เด็กตัวกะเปี๊ ยกอยู่เลย

“หนูว่าถามเอาจากพี่นี่แหละ เร็วดี”

จะไปจ�ำได้ยังไง”

ไก๋ยักไหล่

ของใครที่พอจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณย่าพิรมลได้ไหม

“อยากได้ค�ำตอบหรือคะ?”
“ความจริงมันก็รู้ๆอยู่น่ะพี่

แต่หนูเป็ นของหนูหยัง่ งีจ
้ ะให้ท�ำไง

ล่ะ... ยังไงหนูก็ตงั ้ ใจนะ จะไม่ยุ่งกะไอ้ต๋น
ี ัน
่ อีกแล้ว ไม่ไปว่าอะไรมัน
ด้วย พี่ไม่เสียแรงให้ค�ำแนะน� ำเปล่าหรอก”
“ดีค่ะ”

“แหม! พี่อย่าท�ำหน้ าอ่อนอกอ่อนใจขนาดนัน
้ ได้ไหม ไว้วันหนึ่ง
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“รู้ค่ะ ลูกผู้หญิงยังไงก็อยากใช้ชีวิตเป็ นฝั ่ งเป็ นฝากันทัง้ นัน
้ โดย

“หนูไม่รู้เป็ นไงนะพี่ ถามอะไรจากเน็ตชอบถูกหลอก ถูกตุ๋น จน

เห็นอินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งรวมค�ำลวงโลกไปแล้ว”
โลก

อันที่จริงหนูก็อยากหยุดกับใครสักคนหนึ่งเหมือนกันนะ”

“งัน
้ พี่ขอรบกวนหน่อยเถอะ ขอเบอร์โทร.ของคุณพ่อน้ องไก๋ หรือ
คือมีอะไร

อยากสอบถามเกี่ยวกับคุณย่าพิรมลนิดเดียว อย่างมากคุยกันไม่เกินห้า
นาทีน่ะค่ะ”

ไก๋เห็นไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงก็ให้ง่ายๆ

“เอาสิคะ เบอร์โทร.พ่อหนูก็ได้ อ้อ! แล้วพี่อย่าให้เขารู้ว่าพี่สวย

ขนาดนี้ล่ะ ไม่งน
ั ้ จะเสียใจ โดนตามมาดูหน้ าถึงบ้านไม่รู้ด้วย!”
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บทที่ ๒๐
หลังเลิกงาน

ไปล่ะ หล่อนเองจะรับได้ไหม?

นึกถึงพวงแก้มยุ้ยที่หอมกี่ฟอดก็ไม่เบื่อ

มะแมนัง่ มองเบอร์มือถือคุณพ่อของน้ องไก๋อย่าง

ชัง่ ใจว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดี

กรรมเก่าจัดสรรให้เจ้าของกรรมได้รับสิ่งที่ควรได้เสมอ

ก็มาในรูปของความประจวบเหมาะ
‘ความบังเอิญ’

บางที

ซึ่งหมู่มนุษย์ขนานนามให้มันว่า

มะแมรู้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างเด็ดขาด เส้นทางชีวิตของ

น้ องอิก
๊ มีล�ำดับขัน
้ ตอนที่ชัดเจน แบบการวางหมากเป็ นชัน
้ ๆจากมหิทธิ
อ�ำนาจ ที่สามารถลากจูงเอาบุคคลมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
มองจากสายตามนุษย์อาจยุ่งยากซับซ้อน

ไม่น่าเป็ นไปได้

แต่

พลังธรรมชาติแห่งกรรมวิบากจะบอกว่านี่ก็แค่อีกหนึ่งในเรื่องขีผ
้ ง เป็ น
ของธรรมดาที่จะท�ำให้ลงตัวได้ สบายๆ

อิก
๊ เป็ นพวกได้ชีวิตมาอย่างมีจุดประสงค์ชัด ทิศทางชีวิตของเธอ

ตรงดิ่งไปสู่จุดประสงค์ดังกล่าวราวกับมีใครตัดทางลัดไว้ให้
ไม่ได้

หนึ่ง เป็ นก�ำพร้า สูญเสียบุพการีไปตัง้ แต่ยังเอาตัวรอดด้วยตนเอง
สอง ประสบทุกข์ทงั ้ ทางกายทางใจ เห็นชีวิตเป็ นทุกข์ อยากทิง้

ชีวิตตัง้ แต่ตัวยังน้ อย

สาม พบกับคนอุปการะเลีย
้ งดู สอนท�ำสมาธิ และเก่งสมาธิอย่าง

รวดเร็ว

ห้า วันนี้เอง มีคนมาช่วยยืนยันว่าอดีตของอิก
๊ เป็ นเรื่องจริง!

จุดประสงค์แห่งก�ำเนิดนี้ อาจเปิ ดเผยกระจ่างแจ้งขึ้น ณ ที่ที่เคย
กระทัง่ มะแมยังสงสัยว่ามีเหตุผลอะไร

ในเมื่อเพิ่งเกิดมาแท้ๆ

ท�ำไมจะต้องรีบร้อนกลับไปหาจุดที่เคยตายด้วยเล่า?

ความรัก ความผูกพัน ท�ำให้ลังเลและขัดแย้ง ตอนนี้แม้ไม่รู้อะไร

เลย น้ องอิก
๊ ก็อยู่ดีมีสุขกับหล่อนที่นี่ แต่ถ้า ‘รู้อะไร’ แล้วต้องเสียน้ องอิก
๊
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นึกถึงดวงตากลมแป๋วที่เฝ้ าจ้องมองหล่อนเสมอ

แล้วรู้สึกเหมือนลูก

อย่างรอว่าเมื่อไหร่พี่มะแมจะว่างเสียที จะได้เดินเข้ามาหา

สุดท้ายนึกถึงการไม่ได้อยู่ด้วยกันอีก นึกถึงบ้านที่ไม่มีน้องอิก
๊ วิ่ง

เล่น ใจก็จะขาดเดี๋ยวนี้แล้ว...
ได้

สลัดศีรษะขับไล่ความคิดที่เริ่มเตลิดไกล ใครจะมาเอาน้ องอิก
๊ ไป

ในเมื่อหล่อนเป็ นผู้ปกครองอยู่แท้ๆ

นามสกุลก็ใช้นามสกุลหล่อน

เตียงนอนกับอาหารการกินก็เงินของหล่อน นาทีนี้มีอะไรในตัวอิก
๊ บ้างที่
ไม่ใช่ของหล่อน?

ใครจะมาเอาตัวอิก
๊ ไปจากหล่อนได้?
ตัง้ ใจไว้แล้วว่าถ้าอัคระหมดเยื่อใย

ทิง้ หล่อนไปตามหาความฝั น

ของเขา น้ องอิก
๊ จะเป็ นสมบัติที่ระลึกอันทรงชีวิตชีวา จดจ�ำได้เสมอว่า
น้ องอิก
๊ มาจากไหน
จากใคร...

หล่อนต้องเดินทางไกลไปในคืนนัน
้ เพราะจดหมาย

หลังจากคิดออกว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรกับพ่อน้ องไก๋

มะแมก็

กดเบอร์ที่ได้รับมา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือหน้ าที่ที่หล่อนต้องท�ำใน
ฐานะองค์ประกอบหนึ่ง

ที่ถูกวางตัวไว้บนเส้นทางวิบากกรรมของน้ อง

อิก
๊ อย่างไรก็ต้องท�ำหน้ าที่ไปก่อน ท�ำแล้วเกิดผลท่าไหนค่อยว่ากันอีกที
สัญญาณเรียกดังขึ้นเป็ นห้วง

แต่ละห้วงคล้ายเสียงร้องถามว่า

แน่ใจแล้วหรือ? คิดดีแล้วหรือ? อยากให้มีคนรับสายหรือ?

มาแน่ใจว่าไม่อยากให้มีใครรับสายเลย ก็เมื่อสัญญาณเรียกดังซ�้ำ

สี่ ในสมาธิมีพลังดึงดูดให้กลับไปหาอดีต

ตาย...

นึกถึงร่างน้ อยที่กอด

แล้วซ�้ำเล่า เนิ่นนานเกินระยะเวลาที่ก�ำหนด กระทัง่ ผู้ให้บริการส่งเสียง
แจ้งว่าไม่มีผู้รับสาย โปรดติดต่อกลับมาใหม่อีกครัง้

โล่งใจอย่างประหลาด แอบบอกตัวเองว่าหล่อนท�ำหน้ าที่เสร็จแล้ว

ไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำซ�้ำ แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วย!
เดินลงมาชัน
้ ล่าง

อันที่จริงไม่อยากรบกวนสมาธิของน้ องอิก
๊ ซึ่ง

ก�ำลังเรียนพิเศษอยู่ แต่ทนคิดถึงไม่ไหว อยากเห็นหน้ าสักนิด และคิด
จะเดินเลยไปหลังจากเห็นสมใจแล้ว
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ได้ ยิ น เสี ย งคุ ณ ครู ก� ำ ลั ง เอื้ อ นเอ่ ย สาธยายเกี่ ย วกั บ การตี โ จทย์

คณิตศาสตร์

รู้สึกถึงบรรยากาศของการศึกษาเล่าเรียนในวัยเด็ก

วูบ

หนึ่งก็ตีบตื้นขึ้นมาเฉยๆ ชีวิตช่างเป็ นเรื่องน่าเหนื่อย ตอนเด็กไม่มีใครรู้
อะไรเลย ต้องรับข้อมูลใส่หัวท่าเดียว ซึ่งก็ไม่มีใครประกันได้ว่าข้อมูลที่
ใส่เข้ามา จะพาลงเหวหรือเปล่า

บางคนเรียนๆยังไม่ทันใช้งาน

พระคุณ

ก็ด่วนตายไปเสียก่อน

ไม่ทันมีโอกาสตอบแทนผู้มี

โดยไม่มีใครแจ้งให้เตรียมตัว

และ

ธรรมชาติก็ไม่ส่งนิมิตหมายมาให้เตรียมใจ หากมีวาสนาเกิดใหม่ได้เป็ น
มนุษย์อีก ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่อีก วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้

เท้าแตะพื้นชัน
้ ล่าง คุณครูผู้หญิงวัยเกิน ๓๐ ซึ่งนัง่ หันมาทาง

บันไดก็เงยหน้ ายิม
้ ให้หล่อน มีผลให้หนูอก
ิ๊ เหลียวตาม มะแมเห็นดวง

หน้ าที่สวยหวานขึ้นทุกวันนัน
้ แล้วนึกอยากเดินเข้าไปจุ๊บสักที

แต่ก็

ตัดใจ โบกมือบ๊ายบายเป็ นเครื่องหมายว่าหล่อนแค่เดินผ่านมา ให้น้อง
อิก
๊ สนใจเรียนต่อไป

โล่งหัวอกเมื่อคิดออก บอกย�้ำกับตนเองหนักแน่น อย่างไรหล่อน

ก็จะไม่ยอมเสียน้ องอิก
๊ ให้ใครเด็ดขาด

ท�ำไมถึงต้องคิดอย่างนี้ก็ไม่รู้ รู้แต่จะคิดอย่างนี้แหละ!
ออกมาหน้ าบ้าน

มะแมเปิ ดประตูเล็กก้าวเท้าออกมาหงอยๆ

อยากสูดอากาศให้โล่งหัวหลังอุดอู้อยู่ในบ้านทัง้ วัน แต่บริเวณนัน
้ ก็ไม่มี
ที่เดินเล่น ใจหนึ่งอยากไปนัง่ ริมคลองที่วัด แต่อีกใจก็ขเี้ กียจขับรถไป
แล้วต้องรีบขับกลับให้ทันเวลามื้อเย็นร่วมกับสมาชิกอีกสองคนในบ้าน

บันดาลแรงอัดขึ้นที่กลางอก อยากเปล่งอุทานขานชื่อเขา ทว่า

ความตกตะลึงพรึงเพริดกดไว้ มิให้เสียงเล็ดลอดออกมาได้สักแอะเดียว
จนอัคระทอดเท้าเอื่อยเนือยเข้ามายืนตรงหน้ านัน
่ แหละ

ค่อยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้
ตะกุกตะกัก

สติจึง

มะแมพนมมือไหว้เขาและทักทาย

“เอ่อ... สะ... สวัสดีค่ะพี่อัค”

กะพริบตาถี่ๆอย่างรู้ว่าน�้ ำตาก�ำลังจะไหลออกมา

อยากมองเขาให้เต็มตามากกว่า

ตอนนี้หล่อน

“ลูกค้ากลับไปหมดแล้วใช่ไหม?”

ชายหนุ่มทักทายเบาๆด้วยอารมณ์ผ่องใส
“ค่ะ”

ความปลอดโปร่งฉ�่ ำชื่นกระจายไปทัว
่ บริเวณ เพียงเพราะรับความ

กระจ่างใสจากรัศมีอารมณ์ของเขาคนเดียว มันเป็ นอากาศยามเย็นที่ให้
ความรู้สึกแสนสบายหายเหนื่อย แค่อัคระเดินมา ทุกอย่างก็ต่างไป
“ก�ำลังจะเดินเล่นเหรอ?”

“กะไปนัง่ ศาลาท่าน�้ ำที่วัดใกล้ๆน่ะค่ะ”
มะแมรีบบอก

“โอเค... ไปกัน!”

อัคระช่วยเปิ ดประตูรถตอนหน้ าให้ ซึ่งมะแมก็ยม
ิ้ แหยด้วยความ

เกรงใจ ยอบกายตัวลีบก้าวเข้าไปนัง่

ด้วยเวลาไม่นานนัก สองหนุ่มสาวก็ล่วงถึงศาลาท่าน�้ ำ ซึ่งครัง้ หลัง

จังหวะนัน
้ เอง รถโตโยต้า อัลติส สีขาวคันหนึ่งก็คลานเอื่อยเข้า

มะแมมาอาศัยที่นี่นัง่ ฝั นถึงอัคระ แต่คราวนี้มากับเขา ก็คงต้องเรียกว่า

คิดในแวบแรกว่าคนขับอาจจอดเพื่อถามทาง แต่แล้วเมื่อเห็นว่าใครลง

ต่างเงียบมาตลอดทาง กระทัง่ หย่อนกายเคียงกันบนกระดานนัง่

มาจอดเทียบหน้ าประตูบ้านพอดี และความพอดิบพอดีชนิดนัน
้ ก็ชวนให้

มาจากรถ มะแมก็ถึงกับอ้าปากค้าง ร่างแข็งทื่อราวถูกสาปให้เป็ นหุ่นใบ้
เบื้อ

ยิม
้ ละไมที่ให้ความเย็นใจเสมอมา

กับเงาร่างสูงที่ก่อแรงปี ติจน

ผลักดันให้อยากถลันเข้าไปกอดอย่างลืมอาย

เห็นในเร็ววัน กลับได้เห็นในวันนี้โดยไม่คาดฝั น!
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ใบหน้ าที่ไม่นึกว่าจะได้

ฝั นที่เป็ นจริงกระมัง...

ในศาลา หันหน้ ามองน�้ ำ มะแมใจเต้นไม่เป็ นส�่ำ และคิดหาสักเรื่องมา
ท�ำลายความเงียบบ้าง

“ขับรถที่เอาไว้ซ้ อ
ื กับข้าวออกมา คุณพ่อคุณแม่ไม่ถามหรือคะว่า

จะไปไหน?”

อัคระหัวเราะเบาๆ
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“ต่อไปนี้ มะแมจะขอให้พี่อัคเป็ นตัวของตัวเองค่ะ...”

“บางทีพี่ก็เอาคันนี้ออกมาท�ำธุระง่ายๆบ่อยไป”

“คงเป็ นคันเดียวในบ้านพี่อัคที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมแถวบ้าน

มะแมนะคะ”

คุยกับเขาค�ำไหนก็ได้ เหมือนอวลไอสุข ชวนให้อารมณ์ดีไปหมด

แต่พอหล่อนเงียบ เขาก็เงียบอย่างไม่มีทีท่าจะเอ่ยค�ำใดต่อ จน

กระทัง่ มะแมคิดว่าสมควรแก่กาลเอ่ยค�ำที่คาใจ

“พี่อัคคะ มะแมกราบขอโทษ” ขณะเอ่ยก็ยกมือไหว้เขาอย่างสวย

ยาว

หางเสียงสัน
่ พร่า

แต่น้� ำหนักค�ำมัน
่ คง

ชายหนุ่มฟั งแล้วถอนใจ

“พอคนเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้

ถึงเพิ่งรู้ตัวว่ามีส่วนเกิน

อยู่เก้า แต่มีสิ่งน่าพอใจจริงแค่หนึ่ง”

“มันยากที่ใครจะเจอสิ่งน่าพอใจจริงให้ได้สักชิน
้ นี่คะ...”

“พี่เหมือนท�ำงานหนักมาตัง้ แต่เด็ก เหนื่อยนะ แต่ไม่เคยอยาก

ที่สุด “มะแมโง่มากที่ขอพี่อัคไปอย่างนัน
้ ขอถอนค�ำนะคะ และต่อไปจะ

หยุด”

หายไปจากชีวิตพี่อัค เพื่อไม่ต้องมาเกะกะขวางตากันอีก”

มะแมช่วยเปลี่ยนชีวิตให้พวกเขาได้ยังสนุกอยู่ทุกวัน แล้วพี่อัคเปลี่ยน

เป็ นก�ำลังให้พี่อัคทุกประการ พี่อัคสัง่ ให้มะแมท�ำอะไรก็จะท�ำ แม้แต่ให้
อัคระหัวเราะเฉื่อย

ความเอ็นดู

ก่อนจะหันมาจับศีรษะคนรักโยกไปมาด้วย

“ท�ำเป็ นพูดดีนะเรา เมื่อเช้ามืดนอนร้องไห้ตงั ้ นานใช่ไหมล่ะ?”

มะแมยิม
้ นิดๆ แต่ก็ท�ำตาแดงๆ ฝ่ ามือที่สัมผัสศีรษะหล่อนอบอุ่น

ประดุจแสงตะวันปกเกล้า

ชายหนุ่มลดแขนลง หันกลับมาทอดตามองน�้ ำต่อ

“มาถึงตรงนี้

พี่เรียนรู้อย่างหนึ่ง...

ความเชื่อมีอิทธิพลยิ่งกว่า

ความคิด เพราะเมื่อถึงที่สุดของความเชื่อ มันท�ำให้เรารู้สึกว่าได้ปักหลัก
มัน
่ คง ต่างจากความคิดที่กลับไปกลับมาได้ตลอด”
“และส�ำหรับพี่อัค

ไหมคะ?”

ก็เชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ใช่

“โง่ดีไหมล่ะ?”

มะแมสัน
่ หน้ าอย่างแข็งแรง

“เป็ นความเชื่อที่บังคับให้คนเราต้องฉลาดอย่างที่สุดต่างหาก!”
อัคระหรี่ตายิม
้ แบบอ่านนัยยาก เงียบเฉยเป็ นครู่ก่อนเอ่ย

“แต่ละคนมีจุดอ่อน และจุดอ่อนของพี่ก็คือมะแม” น�้ ำเสียงของ

เขานุ่มเย็น กลมกลืนกับสายน�้ ำตรงหน้ า “แต่จุดอ่อนนัน
่ เองที่บันดาลให้
ท�ำได้ทุกอย่าง หรือไม่ก็ทงิ้ ได้ทุกอย่าง รู้สึกเหมือนมะแมขอค�ำเดียว พี่
ท�ำให้ได้หมด”
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“เป็ นมะแมก็คงไม่อยากหยุด

เพราะแค่ลูกค้าที่เป็ นคนธรรมดา

คนที่มีอิทธิพลสูงๆกับโลกได้ขนาดนี้ จะรื่นเริงถึงใจสักขนาดไหน”

“ใครบอก?” เขาขัดขรึมๆ “คนมีอิทธิพลสูงๆน่ะ มะแมน่าจะรู้อยู่

แล้วว่าเขีย
้ วลากดินกันแค่ไหน”
“ค่ะ... พอรู้”

มา”

“เอาที่คิดว่ามะแมพอรู้ คูณร้อยเข้าไป นัน
่ แหละของจริงที่พี่เจอ
หญิงสาวเงียบงัน จ้องอีกฝ่ ายนิ่งอย่างเดาใจไม่ถูก ปล่อยให้เขา

ระบายออกมาเองดีกว่า

“ตอนเจอข้อความลึกลับจากพี่ พวกนี้จะส่งคนตามสืบแบบกัดไม่

ปล่อยว่าพี่เป็ นใคร มาจากไหน เพราะถ้าเป็ นผู้น�ำประเทศ ก็เข้าใจว่า
เป็ นกลลวงของผู้ก่อการร้ายหรือฝ่ ายตรงข้าม

ถ้าเป็ นพวกมาเฟี ยใหญ่

ก็จะเข้าใจว่าเป็ นแผนล่อของทางการ ส่วนถ้าเป็ นผู้น�ำศาสนา ก็จะเข้าใจ
ว่าเป็ นฝี มือของจอมซาตานออกโรงเอง
ค�ำท�ำนาย”

เพื่อเริ่มแผนปกครองโลกตาม

มะแมสยายยิ้ ม และหยอดเสี ย งหั ว เราะน่ า รั ก เพื่ อท� ำ ตนเป็ น

ตัวประกอบ เพราะประโยคสุดท้ายของเขาถือว่าตลกได้ แต่เมื่อส่งเสียง
สัน
้ ๆเสร็จก็หุบยิม
้ นิลเนตรจับจ้องอัคระเฉยด้วยแววจดจ่อรอฟั งนิ่ง
ชายหนุ่มเหลือบตาแลคนรัก

ยามตะวันยอแสง

แต่พอสบดวงหน้ างามสมส่วนใน

และรู้สึกถึงรัศมีเสน่ห์ที่ฉายแรงเป็ นวงกว้างเพียง
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แวบเดียว ก็ชะงัก รีบเบือนหลบไปอีกทาง เยี่ยงคนไม่อยากตกอยู่ใต้
อ�ำนาจแห่งมนต์สะกดใดๆ

“บนเส้นทางของพวกมีอิทธิพลกับโลก

หนุนลึกลับที่คอยรักษาไว้

แต่ละคนเหมือนมีพลัง

ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางง่ายๆ

และเมื่อ

รวมกันหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่นคนเข้า ก็ผลักดันให้โลกหมุน

“เรื่องยากถูกท�ำให้ง่ายหมดแล้ว แค่รอเวลาอย่างเดียว พี่อัคเท่

มากเลยนะคะที่อยากเหนื่อยต่อ กล้าฉีกทางออกมาลุยกับพวกไม้แก่ดัด
ยาก เริ่มต้นนับหนึ่งกับสิ่งที่ไม่อาจพยากรณ์กันใหม่”
อัคระยิม
้ ปลง
“ไม่หรอก...

ทบทวนภาพรวมดีๆแล้ว

ในที่สุดพี่ก็พบว่าตัวเอง

ตามทิศทางผิดๆอย่างที่เห็นและเป็ นไป ยากที่ใครจะฝื นต้าน”

ตระเวนรอบโลก

ปฏิรูป”

พยายามเปลี่ยนคนแก่รุ่นเก่าท่าเดียวเหมือนช่วงแรก”

“ก็ต้องรอสักยุคไงคะ

ที่จะมีคนใจดี

มีอ�ำนาจพอ

เข้ามาช่วย

อัคระหัวเราะขื่นๆ

“คนธรรมดาอยากเปลี่ยนโลกด้วยค�ำด่า

แต่พี่อัคอยากเปลี่ยน

โลกด้วยการสร้างบารมี ยังไงก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วค่ะ มะแมก็ฝันให้

“มะแมก็เพิ่งคิดอย่างนี้เมื่อเช้าค่ะ

นรกมาตัง้ นานแล้ว”

สร้างคนง่ายกว่าเปลี่ยนคน

สร้างโลกใหม่ง่ายกว่าเปลี่ยนโลกเก่า”
ชายหนุ่มพยักหน้ าหน่อยๆ

“เซธเห็นอย่างนัน
้ ตัง้ แต่แรก และมาถูกทางตัง้ แต่ต้น คือสร้าง

คนในเวลาที่ยังเป็ นไม้อ่อนดัดง่าย ดีกว่าพยายามฝื นเปลี่ยนตอนเป็ นไม้
แก่ดัดยากไปแล้ว”

“แล้วบอสก็มีเครื่องทุ่นแรงที่ยิ่งใหญ่เสียด้วยนะคะ รวมคนฤกษ์

เกิดดีๆไว้ในปกครองได้มหาศาล คนเราขึ้นต้นมาถ้าดวงดี รายละเอียด
ดีๆก็ตามมาเอง ไม่ต้องออกแรงมาก”

“ความหยัง่ รู้ของเซธ พอบวกเข้ากับเครือข่ายซีอุสที่พี่สร้างให้เขา

ไม่ใช่แค่รู้โดยประมาณว่าดวงดีแล้วจะมีอะไรดีๆตามคนๆหนึ่งมา

แต่รู้ลึกลงไปกระทัง่ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจับเอากลุ่มคนดวงดีมาท�ำงาน
ด้วยกัน โดยวางต�ำแหน่งไว้ถูกที่ ถูกเวลา”

“เคยพลาดไหมคะ? มะแมเคยได้ยินว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

ดีที่สุดในโลกก็ต้องมีข้อบกพร่องไม่ใช่หรือ?”
“ซีอุสถูกออกแบบมาให้ไม่พลาด

พี่ทดสอบอยู่ห้าปี กว่าจะเอามา

ใช้งานจริง และต่อให้ซีอุสพลาด ก็มีญาณของเซธคอยกรองอยู่อีกชัน
้
เวลาต้องตัดสินใจครัง้ ส�ำคัญ”
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เท้าใหม่ทงั ้ หมด หลังๆพี่ก็เน้ นสร้างขุมก�ำลังที่เป็ นเด็กรุ่นใหม่ แทนการ

“พี่คิดมาระยะหนึ่ง แต่ไม่กล้ายอมรับกับตัวเอง ว่าน่าจะถูกของ

เซธ เราหวังช่วยโลกได้ แต่ให้คิดเปลี่ยนโลกน่ะ มันเกินไป”

น่ะ

เพียงเพื่อเดินตามรอยเท้าเซธมากกว่าจะสร้างรอย

บ้านเมืองมีคนใจดีจริงๆมาปกครอง ทวงศีลธรรมกลับคืนจากก�ำมือของ
ชายหนุ่มตะแคงหน้ ามองหญิงสาวยิม
้ ๆ

“วันนี้ให้ก�ำลังใจดีจังนะ จะชดเชยที่คืนก่อนตัดก�ำลังใจกันหรือ?”
“ค่ะ!”

มะแมยิม
้ และยอมรับหน้ าตาเฉย

“อือม์...” เขาเหลือบตามองฟ้ าสูง “ถ้าไม่ใช่เพราะเกิดมาพร้อม

ฤทธิร์ ะดับเทวดา อย่างที่เรียกกันว่าพระเจ้าจักรพรรดิในต�ำนาน โลก
นี้ก็ต้องปกครองกันด้วยความโหดเหีย
้ ม ไม่ใช่ด้วยความใจดี... ต่อให้
มีอ�ำนาจขนาดไหน ก็ใช้ความใจดีได้แค่ในอาณาจักรเล็กๆ แต่ไม่ใช่จะ
ขยายอาณาจักรให้ครอบโลกได้”

“ยังไงพี่อัคก็ต้องพักบ้างนะคะ

นัง่ เล่นบ้าง”

เดินทางไกลต้องหาศาลาร่มๆไว้

อัคระส่ายหน้ าแช่มช้า เป็ นการส่ายหน้ าที่ยืดยาวทีเดียว

“ไม่มีศาลาพักบนเส้นทางนี้หรอก... มีทางเดียวคือต้องหยุดเดิน

แล้วหันหลังกลับบ้านไปเสีย”
มะแมหูผ่ งึ

“นี่พี่อัคหมายความว่ายังไงคะ?”

“พอเจอมะแม... พี่อยากหยุดเสียที”
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ปี ติ

เขาเปิ ดใจสารภาพ หญิงสาวไม่อยากเชื่อหู ถามเสียงสูงอย่างสุด
“จริงเหรอคะ?”

“ที่พี่รีรอ ไม่ออกมาเจอมะแมเสียนาน ก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าต้อง

เป็ นอย่างนี้”

หญิงสาวเม้มปากกลัน
้ ยิม
้ ก่อนยกมือลูบต้นแขนเขาในท่าประจบ
“ไม่หลอกให้ดีใจเล่นนะ?”

“เมื่อคืนพี่ไม่ได้โกรธมะแมหรอกนะ แต่หลายอารมณ์มันประดัง

กันเข้ามาจนทึบๆตันๆ คิดอะไรไม่ออก ไม่รู้จะตอบยังไง หรือควรแสดง
ท่าไหน แทบหาทางกลับห้องนอนไม่ถูกด้วยซ�้ำ”

“มะแมไม่ดีเอง ไม่น่าท�ำให้พี่อัคเสียความรู้สึกอย่างนัน
้ เลย”

“พี่จะเดินทางไปสางเรื่องใหญ่ที่ค้างไว้ให้เสร็จ จากนัน
้ จะไม่มีการ

เดินทางลงพื้นที่จริงรอบโลกอีก อย่างมากก็พยายามเปลี่ยนโลกออกมา
จากห้องนอน ได้แค่ไหนเอาแค่นัน
้ ”

“แล้วกว่าจะอยู่กับที่ ไม่เดินทางอีกนี่... นานไหมคะ?”
หญิงสาวลากเสียงสุดท้ายให้ละห้อยหน่อยๆ

“ก็หวังว่าจะเร็วๆนี้” เขาตอบแบบเริ่มพะวักพะวนเล็กๆ “พี่ไม่

อยากโยนอะไรที่สะสมมานานทิง้ น�้ ำไปง่ายๆหรอกนะ”

มะแมก้มหน้ า แกล้งแต่งจิตให้สลดซึมก่อนรับอ่อยๆ
“ค่ะ...”

“จวนมืดแล้ว กินข้าวกันแถวนี้ไหม?”

“กลับไปกินที่บ้านได้ไหมคะ บอกให้หยิมท�ำไว้”
“ตกลง!”

มะแมขอแวะซื้ อ กั บ ข้ า วเพิ่ ม อี ก สองสามอย่ า งจากตลาดใกล้วั ด

อัคระตามลงไปช่วยเลือกด้วย

และนัน
่ ก็เป็ นโอกาสให้มะแมจดจ�ำเป็ น

ครัง้ แรกว่าเขาชอบผัดเผ็ด ชอบปลาดุกย่าง ชอบน�้ ำพริกปลาทู

อยากสะกดจิตให้เขารู้สึกเหมือนหล่อนเหลือเกิน ชีวิตคนธรรมดา

เดินดินกินข้าวแกง มีเวลาอยู่กับดวงหน้ าอันเป็ นที่รัก ออกจะแสนสุข
แสนสบายขนาดนี้ ไยต้องดิน
้ รนเหนื่อยยาก เสียเวลาในชีวิตไปกับการ
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เข็นครกขึ้นภูเขาเพื่อความสูญเปล่าด้วยเล่า?

ด้วย

หยิมถึงกับอ้าปากหวอเมื่อพบว่าใครเดินตามมะแมเข้าบ้านมา
“คุณอัคระ! สวัสดีค่ะ”
“สวัสดีจ้ะน้ องหยิม”

เด็กสาวผมสัน
้ ถึงกับดีใจเนื้อเต้นที่เขาเรียกชื่อตนถูก
“อุ๊ย! รู้จักชื่อหยิมด้วยเหรอคะ?”

“พี่มะแมของหยิมเขาเรียกให้ฟังบ่อยๆ”
มะแมยื่นถุงกับข้าวให้เด็กสาว
“เอาไปใส่จานซะนะ”
“ค่ะพี่!”

หยิมลนลานรับอย่างตื่นเต้นไม่หาย ก่อนเดินเข้าครัวไป ขณะนัน
้

เด็กหญิงอิก
๊ เดินลงมาจากชัน
้ บน เปลี่ยนชุดเป็ นเสื้อกางเกงนอน แสดง
ว่าไปอาบน�้ ำมาเรียบร้อย

“น้ องอิก
๊ มานี่มาลูก”

เรียกเสร็จก็สะอึกนิดหนึ่ง เผลอเรียกอย่างนี้อีกแล้ว แต่ก็คิดว่า

ช่างเถอะ นานๆทีไม่เป็ นไร

แม่หนูน้อยแก้มยุ้ยจ้องมองบุรุษร่างสูงด้วยตาด�ำแจ๋วแหววมาแต่

ไกล กระทัง่ เดินมายืนตรงหน้ าจึงยกมือไหว้โดยไม่ต้องให้มะแมบอก
“สวัสดีค่ะ”

“สวัสดีจ้ะลูก”

อัคระทรุดกายลงนัง่ ชันเข่าข้างหนึ่งและฉีกยิม
้

กว้าง ทักทายด้วยเสียงอบอุ่นสดใสแบบคนรักเด็ก “ชื่ออะไรคะ?”
“ชื่ออิก
๊ ค่ะ”

“เป็ นลูกสาวของแม่มะแมเนอะ”
“ค่ะ!”

ฟั งเสียงรับซื่อๆนัน
้ แล้วอัคระก็หัวเราะอย่างส�ำราญใจ

กับมะแมที่หน้ าชาเพราะทราบว่าถูกแหย่

ตรงข้าม

“ไม่เอา! เป็ นน้ องสาวของพี่มะแมต่างหาก”
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“เอ๊า!” อัคระร้องเบาๆและแกล้งท�ำหน้ างง “เมื่อกีไ๊ ด้ยินกับหู เพิ่ง

เรียกลูกอยู่หยกๆ”

มะแมท�ำปากดังจุ๊

“เขาเรียกเด็กอย่างนี้กันทัง้ นัน
้ แหละ

สับสนสิคะ”

พี่อัคอย่าท�ำให้น้องอิก
๊

“งัน
้ ให้น้องอิก
๊ ตัดสิน อยากเรียกแม่หรืออยากเรียกพี่หือ?”
“อยากเรียกแม่ค่ะ!”

หญิงสาวหัวเราะถอนฉิว ก่อนเลี่ยงไปนัง่ โซฟางอนๆ

ข้างของเด็กน้ อยแล้วอธิบาย

แต่ครู่หนึ่งก็จับไหล่สอง

“คืออย่างนี้นะ พี่มะแมเขากลัวว่า ถ้าต้องเดินไปไหนมาไหนกับ

น้ องอิก
๊ แล้วโดนน้ องอิก
๊ เรียกแม่ เดี๋ยวใครต่อใครหันมามอง แล้วนึกว่า

พี่มะแมไม่ใช่สาวน้ อยแล้ว เขาจะอาย เข้าใจไหม?”

หนูอก
ิ๊ ขมวดคิว
้ หน่อยๆอย่างไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องอาย

“เอางี!้ ” อัคระต่อรอง “ไว้พี่มะแมเขามีลูก แล้วค่อยเรียกแม่ดี

ไหม? ถึงตอนนัน
้ เขาก็ไม่ว่าแล้วล่ะ”
“อีกนานไหมคะ?”

“ไม่นานเกินรอ รับรอง!” แล้วก็ยกมือเอาหัวแม่โป้ งชีอ
้ กตัวเอง

“แต่คนนี้ไม่ว่านะถ้าอิก
๊ อยากเรียกอะไร อนุญาตให้เรียกได้ตงั ้ แต่ตอนนี้
เลย... ป๊ ะป๋าเอาไหม?”

เด็กหญิงจ้องหน้ าชายหนุ่มที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน

ก่อนฉีกยิม
้

หัวเราะคิก เพราะไม่ไร้เดียงสาขนาดไม่เข้าใจความนัยที่ส่ อ
ื มา คือจะให้
หล่อนเป็ นลูกของเขากับมะแม
“ตกลงค่ะ!”

อิก
๊ รับค�ำอย่างง่ายดายและหัวเราะพอใจ

ดูเข้ากันกับอัคระได้

อย่างรวดเร็วยิ่ง ทีแรกมะแมมองมาด้วยสายตาขุ่นๆ แต่พอได้ยินสอง
คนประสานหัวเราะเริงรื่นราวกับเป็ นพ่อลูก สายตาก็อ่อนโยนลง หัวใจ
สงบสุข ริมฝี ปากระบายยิม
้ ออกมาในที่สุด
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ท้องฟ้ าสีคราม

มันเป็ นรูปภูเขาสีเขียว

และที่พิเศษคือมีพระปฏิมาองค์โตนัง่ ขัดสมาธิบนยอด

เขา โดยดวงตะวันฉายรัศมีอยู่เบื้องหลังองค์พระนัน
่ เอง
อัคระชมว่าเป็ นภาพที่มีจินตนาการดี

แล้วก็ได้พลังความสว่าง

ด้วย เหมือนพระพุทธเจ้านัง่ อยู่บนหลังคาโลก สาดส่องแสงธรรมแทน
แสงอาทิตย์ อย่างนี้ถ้าหนูอก
ิ๊ วาดแล้วปลื้มมาก เป็ นสุขมาก ก็แปลว่าได้
บุญมากมหาศาลเลย

อิก
๊ ถามว่าวาดรูปแค่นี้บุญมากได้อย่างไร

“พี่อัคอ้ะ!”

อัคระยังคงหัวเราะเรื่อยๆอย่างนึกสนุก

น้ องอิก
๊ ชักชวนอัคระมาดูรูปที่เธอวาด

สุขความโสมนัสนัน
่ แหละมาตรวัดบุญที่ส�ำคัญ

สุขมาก มีความสุขนาน แปลว่าขีดของบุญพุ่งจู๊ด

อัคระก็อธิบายว่าความ

ท�ำอะไรดีๆแล้วมีความ

ส�ำคัญคือพระพุทธเจ้าเหมือนเครื่องขยายบุญขนาดใหญ่ ท�ำอะไร

ให้ใจเป็ นบุญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้

ก็คล้ายตะโกนใส่โทรโข่งยักษ์

เสียงเดิมดังอยู่แล้ว ยิ่งดังไปแปดบ้าน ได้ยินกันทัว
่

ฝ่ ายมะแมเอาแต่นัง่ พินิจภาพแห่งความสุขเบื้องหน้ า

ที่เปิ ด

ประสาทหล่อนให้ต่ น
ื เต็มด้วยความเต็มตื้น ตาดู หูฟัง และใจสัมผัสทุก
รายละเอียด

ด้วยความปรารถนาจะบันทึกลงไปในความทรงจ�ำไม่ให้

ตกหล่นเลยสักนิด

แต่แล้วสัมผัสที่ละเอียดอ่อนเกินมนุษย์นัน
่ เอง ก็รวมเอาทุกสิ่งที่

ก�ำลังปรากฏมาประมวลลงเป็ นหนึ่งเดียว
เนื้อตัวขึ้นมาอย่างประหลาด

แล้วก่อความตะครัน
่ ตะครอ

สายใยผู ก พั น ระหว่ า งอั ค ระกั บ น้ องอิ๊ ก ไม่ เ หมื อ นคนเพิ่ ง พบกั น

คล้ายเป็ นพ่อลูกมาตัง้ แต่ต้น

แล้วน้ องอิก
๊ ยามอยู่ใกล้อัคระก็แปลกไป

ไม่เหมือนเด็กในอุปการะคนเดิมของหล่อน

ประดุจใครเอาผ้าห่มแห่งความกลัวมาคลี่คลุม

ค่อยๆไล่ตงั ้ แต่

ต้นคอเรื่อยมาจนถึงปลายแขน มะแมกะพริบตาปริบๆอย่างไม่เข้าใจ ยิ่ง
เพ่งภาพตรงหน้ าก็ยิ่งเห็นคล้ายเกิดนิมิตซ้อนหลายชัน
้ ให้งงงวย
ไม่ออกว่าตาฝาดหรือเห็นจริงกันแน่

แยก

อิก
๊ เหมือนร่างสูงขึ้น สูงมาก มีพลังมาก

ส่วนอัคระเหมือนไม่ใช่มนุษย์ เป็ นอะไรที่มะแมตัดสินไม่ถูกว่าแค่
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ไหน เพียงใด

ขยับตัวนัง่ หลังตรง

ปิ ดตาลงลากลมหายใจเข้ายาวแล้วระบาย

ออกยาว เพื่อถอนการรับรู้ภาพและเสียงด้วยหูตาออกให้ทงั ้ หมด แต่แม้
ท�ำเช่นนัน
้ สุดท้ายสัมผัสทางจิตเกี่ยวกับอิก
๊ ก็ยังแจ่มชัดอยู่ดี เด็กคนนัน
้
ไม่ใช่แค่ ‘ไม่ธรรมดา’ แต่ยังเป็ น... ยังเป็ นอะไรกันนะ?

กระแสขมวดมุ่นสงสัยของมะแมแรงจนเรียกอัคระให้เหลียวมา

ได้ แล้วจังหวะนัน
้ หล่อนก็บังเอิญเปิ ดเปลือกตาขึ้นพอดี

สบตากันอย่างจัง แรงปะทะทางตานัน
้ จุดประกายให้ถ้อยค�ำหนึ่ง

ผุดชัดขึ้นในหัว

น้ องอิก
๊ คือแผนสองของอัคระ!

ความกลัวแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้บันดาลซ�้ำอีกระลอก

จิตส่วนลึก

ที่ผ่านมาให้กลับตาลปั ตรไปหมด!

ตาประสานกัน มะแมจ้องลึกอย่างขุดค้น ขณะที่อัคระเปิ ดความ

หญิงสาวไม่อยากรู้สึกเลยว่าแววว่างชนิด

นัน
้ คือแววตาจักรพรรดิที่พร้อมจะเห็นทุกคนบนโลกเป็ นตัวหมาก เอา
ไว้เล่นเกมให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายของตนประการเดียว!

“ตอนเดินๆตามคนแปลกหน้ าอยู่ แกเคยนึกสนุกอยากเตะตูด

เขาเล่นบ้างไหมล่ะ?”

คณินทร์ถามชัน
้ หนึ่ง

ลูกชายวัยยี่สิบกลางๆซึ่งนัง่ มาด้วยกันที่

ตอนหลังของรถคันยาว ฝ่ ายนัน
้ ฟั งค�ำถามแล้วหัวเราะงงๆ
“ไม่เคยมัง้ พ่อ ไม่ได้มีเรื่องกันจะไปเตะท�ำไมล่ะ?”

“มาสมมุติว่าเคยก็แล้วกัน เขาเดินน� ำแกอยู่ดีๆ ไม่ทันระวังเนื้อ

ระวังตัว แกหวดเท้าใส่ก้นเขาเปรีย
้ งหนึ่งแรงๆ... คราวนี้แกว่ามันเป็ น

คล้ายเห็นเค้าลางทะมึนมืดของอะไรบางอย่างข้างหน้ า ที่พลิกหลายสิ่ง

ว่างเปล่าให้ค้นได้ตามสบาย

บทที่ ๒๑

ไปได้ไหม ที่จะพูดให้เขาใจอ่อน หายโกรธแกได้?”
หัวคิว
้ ของชายหนุ่มขมวด

แววตาสับสนหน่อยๆ

หากพ่อของ

เขาเป็ นคนธรรมดา ชัน
้ หนึ่งคงนึกว่านี่เป็ นแค่ค�ำถามเล่นๆยามว่าง แต่
เพราะพ่อของเขาเป็ นกูรูนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ

อีกทัง้ เป็ น

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนปั จจุบัน แล้วก็ก�ำลังสอนวิชาสร้างแบรนด์
แบบลัดสัน
้ ให้กับเขา ชัน
้ หนึ่งเลยคิดหนักก่อนสารภาพ
“คิดไม่ออกอ้ะ”

“ถ้าแกเตะตูดคนจริงๆ สมองแกจะท�ำงานจริงจังกว่านี้ และอาจ

คิดออกก็ได้!”

ชายหนุ่มหัวเราะปลงสังเวช

“สมองจะต้องท�ำงานอะไรล่ะพ่อ เตรียมวิ่งดีกว่า หรือพ่อเคยเจอ

ใครในโลกนี้วาทศิลป์ ดี เตะกันกลางถนนแล้วกล่อมให้ไม่เอาเรื่องได้?”

“ไม่เคยมี ก็พยายามท�ำให้มันมีข้ น
ึ มาเป็ นครัง้ แรกสิ... ลองนึกถึง

ตัวแกเองนะ

เดินอยู่ดีๆถูกเตะป้ าบเจ็บเนื้อเจ็บตัว

เกิดขึ้นคืออะไร?”

ปฏิกิริยาแรกที่จะ

ชัน
้ หนึ่งขมวดคิว
้ คิด

“ถ้าแวบแรกก็คงนึกว่าเป็ นเพื่อนมาล้อเล่นมากกว่าอย่างอื่น”
“จากนัน
้ ล่ะ?”

“หันมามองหน้ าว่าเป็ นใคร”

“แล้วท�ำไงต่อ พอพบว่าไม่ใช่คนรู้จัก อย่าว่าแต่จะเป็ นเพื่อนกัน
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คนเป็ นลูกถึงกับอึ้ง

มาก่อน?”

“ก็... พ่อบอกให้ผมนึกว่าจะพูดยังไง”

“ก็คงโมโหมาก”

“น่าสนใจล่ะทีนี้! โมโหแล้วไง คนเตะแกยืนอยู่ตรงหน้ า?”

“แล้วพ่อไปจ�ำกัดซะเมื่อไหร่ล่ะว่าแกต้องพูดแบบไหน...

มุข

ชายหนุ่มลังเล

เอาเงินล่อดูเหมือนตื้น

แต่มันก็ใช้ได้ผลจริงเกินกว่าเก้าสิบจากร้อย

“ไม่เตะตอบทันทีหรอกเหรอ?”

นะ ต่อให้ได้ค�ำที่ดีที่สุด ก็ลดความเป็ นไปได้จริงลงฮวบใหญ่ อาจเหลือ

ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ มันใช้ได้จริง! ถ้าแกมัวสรรหาค�ำพูดมาจ�ำนรรจา

“ก็คงถามให้รู้เรื่องว่าอะไรกัน อยู่ดีๆมาเตะท�ำไม”
“อือม์... คงไม่... น่าจะระแวงด้วยซ�้ำว่ามันมีอาวุธอะไรหรือเปล่า

ถึงกล้ามาท�ำเราได้... บางทีอาจจะมาปล้น”

“เห็นไหมล่ะ? มันต่างจากที่แกคิดครัง้ แรกง่ายๆว่าแกไปเตะใคร

เขาต้องหันมาเตะตอบทันที”

แค่หนึ่งในร้อยเท่านัน
้ ”

ชายหนุ่มอดหัวเราะไม่ได้
“โอเคเลยพ่อ

เอาก็เอา

ตกลงจะขายของต้องท�ำให้ลูกค้าโมโห

ก่อนแล้วค่อยตกรางวัล แบบตบหัวแล้วลูบหลังเหรอ?”

“มันเป็ นอุปมาอุปไมย เตะแบบนักขายคือเตะให้โลภ ไม่ใช่เตะให้

ชัน
้ หนึ่งยิม
้ ออกมาหน่อยๆ
“ก็จริงนะ”

“ถ้าแกคิดเปิ ดตัวสินค้า หรือจะสร้างแบรนด์ข้ น
ึ มาให้เป็ นที่จดจ�ำ

ก็ต้องคิดให้ออกอย่างนี้แหละ ท�ำยังไงจะเรียกร้องความสนใจจากลูกค้า

โกรธ”

“อ๋อ...”

“แกจะขายอะไรก็ตาม ท�ำไว้ในใจแค่นี้แหละ ตอนลูกค้าหันหลัง

ได้เหมือนอยู่ดีๆเข้าไปเตะตูดเขา แบบไม่ให้ตงั ้ ตัว ไม่ทันได้คาดฝั น จาก

ให้

ยังไงตามมา”

และตัง้ ค�ำถามว่าเราแน่ยังไง กล้าดียังไงถึงมาเตะกัน... ตรงนัน
้ แหละ

นัน
้ ต้องเดาให้ออกว่าเขาจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ หรือความรู้สึกนึกคิด
“พ่อจะบอกว่าต้องสมมุติตัวเองเป็ นลูกค้าให้ได้ก่อน

จะเกิดขึ้นใช่ไหม?”
“แม่นแล้ว!”

“เรื่องที่พ่อสมมุติล่ะ...

โกรธ?”

มุมมองถึง

พ่อจะพูดยังไงให้คนถูกพ่อเตะหาย

ชัน
้ หนึ่งยังข้องใจ คณินทร์หัวเราะเอื่อยๆในล�ำคอ

“ถ้าหน้ าตาเหมือนคนใกล้ตกงาน แค่พูดว่า ‘ไม่เอาเรื่องให้หมื่น

หนึ่ง’ เชื่อพ่อเถอะ สีหน้ าบึ้งตึงจะเปลี่ยนเป็ นยิม
้ แย้ม แถมยกมือไหว้
แกปะหลกๆด้วย”

ชัน
้ หนึ่งท�ำหน้ าเมื่อยอย่างนึกไม่ถึงว่าพ่อจะเล่นมุขตื้น
“โธ่พ่อ! แค่นี้ใครก็คิดได้”

“แล้วเมื่อกีแ
๊ กคิดหรือเปล่า?”
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เขาเสียเปรียบเราอยู่

โหยงได้

คิดให้ออกว่าท�ำไงสินค้าจะเตะลูกค้าสะดุ้ง

ท�ำไงจะเปลี่ยนลูกค้าที่หันหลังให้เรากลับมาจ้องมองเราเขม็ง

ส�ำคัญสุดยอด หลังเตะเสร็จ สินค้าต้องท�ำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้รางวัล
ไม่ใช่เจ็บตัวฟรี”

ชัน
้ หนึ่งพยักหน้ าอย่างแสดงความยอมรับ
“ผมพอเข้าใจล่ะ”

“ถ้าแกรู้วิธีเตะคนให้สนแก และท�ำให้เขาติดใจที่จะถูกแกเตะได้

บ่อยๆ นัน
่ แหละ รู้ตัวไว้เถอะ แกเป็ นนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศหรือ
ระดับโลกได้เลย!”

“ผมอยากเป็ นอย่างพ่อมัง่ ”

“อะไร... เป็ นนักการเมืองน่ะเหรอะ?”

“เปล่า... ผมแค่อยาก... คิดได้จริง ท�ำได้จริงอย่างพ่อบ้าง”
“แกว่าแกท�ำแบบพ่อไม่ได้?”
“ฮะ...”
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ให้กับลูกแหง่ไม่ยอมโตมากพอแล้ว

“รู้ไหม ความแตกต่างระหว่างพ่อกับแกคืออะไร?”

“ผมเป็ นลูกเถ้าแก่ใหญ่ ส่วนพ่อเป็ นลูกเถ้าแก่น้อย!”

ชัน
้ หนึ่งตอบ และนัน
่ ก็เป็ นค�ำพูดของคณินทร์เอง ครัง้ ที่ร�ำพึงเมื่อ

เห็นเขาขีเ้ กียจสันหลังยาว
“นัน
่ ก็ส่วนหนึ่ง

เป็ นส่วนที่ท�ำให้แกประมาท

ขาดความ

สมควรหาอาหารสมองให้ตนเอง

เสียบ้าง ไอ้ลูกคนนี้เหมือนฟ้ าแกล้งส่งมายัว
่ โมโหโดยเฉพาะ

เขาประสบความส�ำเร็จมาทัง้ ชีวิต แต่มารู้สึกล้มเหลวก็ตอนมีลูก

นี่เอง ดันแค่ไหนก็เข็นไม่ข้ น
ึ สักที

คณินทร์เห็นตนเองเป็ นผู้ใหญ่เต็มตัวมาตัง้ แต่อายุ

๑๔

เมื่อ

กระตือรือร้น แต่สิ่งที่ท�ำให้แกกับพ่อต่างกันจริงๆ คือแกเป็ นพวกชอบ

สามารถคะยัน
้ คะยอพ่อของตน ซึ่งเป็ นลูกจ้างร้านขายของช�ำ ให้กู้เงิน

โดยไม่ต้องผ่านความล้มเหลว ไม่ต้องกล้าคิดต่าง ไม่ต้องเพียรพยายาม

ปี แรกเขาเป็ นพ่อค้าฝึ กหัด ช่วยพ่อบริหารจัดการสินค้าสามัญ ปี ที่

น้ อยใจวาสนาตัวเอง

แล้วก็เป็ นโรคเรียกร้องจะเอาความส�ำเร็จเดี๋ยวนี้

ไม่ต้องอดทนรอคอย ขณะที่พ่อเป็ นตรงข้ามหมด”
ชัน
้ หนึ่งท�ำท่าสลดละห้อย

“ก็จริงนะ ได้เป็ นลูกพ่อ ข้อดีคือไม่ต้องคิดว่าชีวิตนี้จะมีกินมีใช้

หรือเปล่า แต่ข้อเสียคือต้องคิดไปทัง้ ชีวิต ว่าท�ำยังไงจะมีความภูมิใจใน
ตัวเองสมเป็ นลูกพ่อบ้าง”

คณินทร์ชักยัวะที่ลูกท�ำเสียงตัดพ้อเหมือนเขามีส่วนผิดและต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบ จึงหมดความอดทนที่จะปลอบ

“ขีห
้ มาเอ๊ย! แกก็ได้แต่คิดหยัง่ งี้ คิดแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละ โลกนี้

มาต่อเติมบ้านเป็ นร้านขายของเล็กๆได้ส�ำเร็จ

สองเขาเริ่มสังเกตว่ายิ่งคุยกับลูกค้ามากขึ้นเท่าไร ก็ท�ำให้เขายิ่งหัวการ
ค้าได้มากขึ้นเท่านัน
้

เพราะเมื่อคุยก็ได้ทราบความต้องการของคนใน

หมู่บ้านโดยรวม รู้ด้วยตนเองโดยตรงว่าก�ำลังขายของให้ใคร พวกเขา
มีสิ่งใดเป็ นความต้องการร่วมกัน

ปี ที่สามเขากลายเป็ นนักสร้างแบรนด์

ลูกค้าสองคน

จากจุดเริ่มต้นง่ายๆคือ

เผอิญบ่นให้ฟังในวันเดียวกันว่าแยมทาขนมปั งของร้าน

เขาไม่ได้เรื่องเลย เอายี่ห้อดีๆมาขายบ้างได้ไหม

คณินทร์เชื่อเรื่องป้ ายบอกทางชีวิต และเสียงเรียกร้องของลูกค้า

ไม่มีหรอกโว้ย มูลนิธิบริจาคชื่อเสียง โรงทานบริจาคความส�ำเร็จ อยาก

ก็คือป้ ายบอกทางส�ำหรับพ่อค้าอย่างเขา

มากเท่าที่แกต้องการแล้ว เดี๋ยวนี้แกโตเป็ นผู้ใหญ่ จะมารบเร้าเอาความ

ยี่ห้อไหนรสดีหรือไม่ดี รู้แต่ยี่ห้อไหนราคาถูกและพอขายได้ แต่พอฟั ง

เมื่อถูกดุ ชัน
้ หนึ่งก็ตัวเกร็ง และอยากกลับไปเป็ นเด็กงอแงคน

ชิมหมด จนกลายเป็ นช่วงที่ง่วนอยู่กับขนมปั งทาแยมวันละเกือบ ๓ มื้อ

ได้ต้องหาเอง!

ตอนเด็กๆแกรบเร้าให้พ่อซื้อของให้

พ่อก็ใช้เงินซื้อให้

ยิ่งใหญ่จากพ่ออีกหรือ พ่อจะเอาอะไรไปซื้อมาให้แกวะ?”
เก่าเมื่อยี่สิบปี ก่อน

“เฮ้อ! บางทีผมก็อยากหลบไปไกลๆให้รู้แล้วรู้รอด”
คณินทร์ท�ำหน้ าหมดอารมณ์เช่นกัน

“ลูกเอ๊ย... ฟั งหลักการชีวิตแล้วจ�ำไว้นะ หลบโจทย์เลขจะโง่แค่

ก่อนหน้ านัน
้ เขาไม่ค่อยชอบกินขนมปั งทาแยม

ลูกค้าบ่น เขาก็ปฏิวัติตัวเอง แยมมีกี่ยี่ห้อในตลาด เขากวาดเอามาลอง
กับทัง้ ต่อยอดจากประสบการณ์ตรง นึกสนุกอยากรู้เรื่องการท�ำแยมเอง
ขึ้นมาบ้าง

สวรรค์ประทานหรืออย่างไรไม่ทราบ เขาไปเจอต�ำราท�ำอาหารเก่า

แก่คร�่ำคร่าเล่มหนึ่งในร้านหนังสือเช่า ซึ่งในนัน
้ มีวิธีท�ำแยมผลไม้ต่างๆ

เลข แต่หลบปั ญหาชีวิตจะโง่ไปทุกเรื่อง!”

ท�ำให้รู้ว่าการผลิตแยมไม่ยากอย่างที่คิด

มีปัญหา เขาย�้ำพูดซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนครัง้ นี้ขเี้ กียจพูดอีก

ให้ใครชิมทุกคนก็ติดใจเหมือนกันหมด

ปั ญหาของชีวิตชัน
้ หนึ่ง คืออยู่ดีๆก็สร้างปั ญหา ทัง้ ที่ไม่จ�ำเป็ นต้อง
ว่าแล้วท่านรัฐมนตรีก็กางหนังสือพิมพ์อ่าน ใจคิดว่าเปลืองสมอง
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เลยไม่รู้ว่าแยม

คณินทร์ลองท�ำตามสูตร และพบว่ามันอร่อยอย่างเหลือเชื่อ ลอง

แม้แต่แม่ของเขาซึ่งเป็ นคน

เกลียดแยม ยังลืมความหลัง หันมาตัง้ หน้ าตัง้ ตากิน และลงมือช่วยเขา

dungtrin.com 303

เคี่ยวแยมด้วยความเต็มใจ

เหตุผลง่ายๆคือพอหมดแล้วไม่รู้จะไปซื้อ

ผลคือเขาได้รับอนุมัติเงินกู้เกือบสิบล้าน

จากไหน อยากกินอีกก็ต้องท�ำเอง

ทางการตลาด

ในครัวเรือนเกิดขึ้น เขาทดลองท�ำขาย เริ่มจากการหาซื้อแก้วหนาๆมา

เครื่องจักร การเช่าโรงงาน การจ้างวานคน ตลอดจนการหาช่องทาง

ความเปลี่ยนแปลงของแม่เป็ นใบรับประกันชัน
้ อ๋อง อุตสาหกรรม

บรรจุแยม ปิ ดฝาพลาสติก และแปะสติกเกอร์ประทับตรา ‘โคตรแยม’
กับทัง้ บรรจงเขียนป้ ายโฆษณาใหญ่สุดสวยไว้หน้ าร้าน

แยมคือต้นตระกูลแยม

อธิบายว่าโคตร

ซึ่งทางร้านพลิกแพลงจากแยมสูตรโบราณที่

หายไปจากโลกนี้มานาน เพิ่งกลับมาเริ่มให้ลม
ิ้ ลองใหม่ที่นี่ที่เดียว รับ
ประกันว่าถ้าไปเจอจากที่อ่ น
ื ให้กลับมาเตะคนเขียนโฆษณาได้

เขากับพ่อแม่ช่วยกันท�ำโคตรแยม ๕๐ ขวด ผลปรากฏว่าครึ่งวัน

แรกหมดเกลีย
้ ง!
ไหน

ทันที

โคตรแยมท�ำให้รู้ว่าชื่อสินค้ามีผลให้เกิดความอยากซื้อได้ขนาด
แทบทุกคนที่อ่านป้ ายโฆษณาต่างคว้าขวดแยมหมับมาจ่ายเงิน

ยิ่งไปกว่านัน
้ โคตรแยมที่โคตรอร่อยก็มีผลให้ลูกค้าที่ซ้ อ
ื ตอนเช้า

วกกลับมาขอซื้ออีกทีในตอนเย็นถึง ๖ ราย แต่เขาก็ไม่มีของจะให้ ได้
แต่ผลัดว่ารุ่งเช้าเจอกัน รับรองได้ของแน่

ลูกค้าที่รู้จักโคตรแยมต่างพากันบอกต่อถึงความโคตรอร่อย แค่

คนในหมู่บ้านแห่มาซื้อก็ต้องผลิตกันวันละเป็ นร้อยๆกระปุก

และนัน
่

ท�ำให้เขาตัดสินใจลงทุนสัง่ ซื้อเครื่องจักรส�ำหรับเคี่ยวแยมทีละเยอะๆ

เช่น

กับทัง้ ได้รับค�ำแนะน� ำ

ถ้าขึ้นชัน
้ ระดับประเทศต้องเปลี่ยนชื่อเสียใหม่

นอกจากนัน
้ ยังเป็ นการชีช
้ ่องทางในการผลิตหลักๆ

เช่น

การสัง่ ผลิต

กระจายสินค้าให้กว้างไกล

แยมของคณินทร์กลายเป็ นที่รู้จักระดับประเทศในเวลาเพียง ๒ ปี

ก่อนที่อายุของเขาจะขึ้นเลข ๒!

ความส�ำเร็จไม่ได้ท�ำให้คิดเลิกเรียนกลางคัน

คณินทร์มองไกล

กว่าการเป็ นพ่อค้าขายแยม เขาท�ำงานหนักด้วย ตัง้ อกตัง้ ใจเรียนด้วย
กระทัง่ จบเศรษฐศาสตร์และการบริหารระดับปริญญาโท

เมื่อเรียนจบ กิจการอยู่ตัว ความรู้และความร�่ำรวยท�ำให้มีทาง

เลือกใหม่ๆเยอะ

เล่นสนุกกับการท�ำสินค้าง่ายๆ

ทัง้ ตามกระแสนิยม

และทัง้ สร้างกระแสนิยมขึ้นมาใหม่ ด้วยหัวคิดของตนเอง
อาหารและของขบเคีย
้ วเป็ นเพียงจุดเริ่มต้น

นอกจากมีแบรนด์

ของตัวเอง คณินทร์ยังเป็ นที่ปรึกษาสร้างแบรนด์และดูแลแบรนด์ให้คน
อื่น ครอบคลุมตัง้ แต่โทรศัพท์มือถือยันรถหรู

เขาไม่ได้รู้แค่วิธีสร้างวัตถุให้เป็ นสินค้า

ภาพลักษณ์ตนเอง

แต่ยังเข้าใจจุดขายของ

สร้างแบรนด์บุคคลขึ้นมาเป็ นที่สนใจและจดจ�ำของ

คนทัง้ ประเทศได้ในเวลาอันสัน
้

ที่ท�ำได้เพราะคณินทร์รู้จักจุดเด่นของตนเอง คือ มีรูปร่างหน้ าตา

พอมีเครื่องจักร เขาก็เกิดความคิดทดลองจับโน่นผสมนี่ กับทัง้

ดุดัน บุคลิกเข้ม ตาเข้ม คําเข้ม แต่แฝงแววขีเ้ ล่นข�ำๆ อ�ำเก่ง ลีลาและ

พิสดาร กระทัง่ ได้สูตรเฉพาะ อร่อยและมีรสเปรีย
้ วหวานมันเค็มหลาก

คือมีพลังและน�้ ำหนั กค�ำพูดกระตุ้นคนให้เกิดแรงบันดาลใจอยากสร้าง

เรียนรู้เรื่องแยมเพิ่มเติม

จนเกิดกระบวนท่าในการผลิตที่พลิกแพลง

หลายกว่าต้นต�ำรับเข้าไปอีก
ถึงเวลานัน
้

ปริมาณสินค้าเริ่มไม่พอกับความต้องการเอาจริงๆ

ต้องมีการสัง่ จองล่วงหน้ า

และแม้ลองเพิ่มราคาให้สูงขึ้นเกือบสามเท่า

น�้ ำเสียงฟั งสนุก มีเสน่ห์น่าอบอุ่น แต่ลงท้ายก็สามารถเอาไปใช้ได้จริง

เนื้อสร้างตัวได้ ฉลาดดึงคนเข้ามามีอารมณ์ร่วมกันแก้ปัญหาได้ ใช้ค�ำที่
กระชับในการให้ความรู้คนในเวลาอันสัน
้ ได้

ด้วยการทราบจุดขายดังกล่าวของตนเอง

คณินทร์ลงทุนท�ำ

ตัว อ้างว่าต้นทุนผลิตสูงขึ้น ความต้องการของลูกค้าก็ไม่ลดลงเลย

รายการโทรทัศน์ข้ น
ึ มารายการหนึ่ง ชื่อ ‘หัวเราะเยาะเคราะห์ร้าย’ ออก

ชิม และบอกถึงเจตจ�ำนงจะสร้างยี่ห้อระดับประเทศ

เปิ ดให้ ป ระชาชนเข้า ฟั งอบรมวิ ธี เ ริ่ ม ต้น ท� ำ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาด

ถึงเวลานัน
้ เขามัน
่ ใจเกินร้อย เข้าหาธนาคาร น� ำโคตรแยมไปให้
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อากาศสัปดาห์ละหนึ่งครัง้

โดยเขาตระเวนสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ
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กลางฟรี ไม่เสียค่าอบรมสักบาทเดียว

อารมณ์ขุ่นมัวจางลง

บันดาลใจ เพื่อปิ ดท้ายด้วยวิธีที่เป็ นไปได้จริงทุกครัง้

ทางด้านหน้ า

แนวคิดในการน� ำเสนอ คือ เรียกเสียงหัวเราะก่อน แล้วสร้างแรง
การอบรมของเขาฟั งเข้าใจง่ายมาก และเกิดผลคือแทบทุกคนมี

แก่ใจย้อนเข้ามาส�ำรวจตนเองจริงจัง ว่ามีอะไรเป็ นต้นทุนชีวิต หากคิด
จะรวยกว่านี้

สโลแกนของรายการคือ ‘เอาฮาก็มี เอาดีก็ได้’ และบทพิสูจน์ว่า

รายการของเขาบรรลุผล

คือการเอาอดีตผู้เข้าฟั งที่ประสบความส�ำเร็จ

ขยันขึ้น เก่งขึ้น รวยขึ้น มาสัมภาษณ์ใน ๕ นาทีสุดท้ายของทุกสัปดาห์

คณินทร์ท�ำงานสร้างแรงบันดาลใจไปทัว
่ ประเทศอย่างสม�่ำเสมอ

เป็ นเวลากว่า ๓ ปี ผลคือเมื่อสมัครเป็ นผู้แทนราษฎรสมัยแรก เขา
ยึดครองพื้นที่ที่ชนะยากที่สุด
ประวัติการณ์อย่างที่สุด!

ด้วยคะแนนถล่มทลายท่วมท้นเป็ น

ชื่อเสียงและหน้ าตา บวกกับความเป็ นยอดนักขาย อัจฉริยะนัก

สร้างแบรนด์ของเขา

ท�ำให้คณินทร์วนเวียนอยู่กับงานดูแลเศรษฐกิจ

และการส่งออก แล้วนัง่ เก้าอีร้ ัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แบบนอนมา กับ
ทัง้ เป็ นที่ปรึกษาตัวจริงไม่อิงต�ำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

ในวัยห้าสิบเศษ คณินทร์ยังรู้สึกค้างคา เหมือนไม่ถึงจุดยอดของ

ชีวิต ก็ตรงเลีย
้ งลูกชายให้โตไม่ส�ำเร็จนี่เอง ไปที่ไหนอายที่นัน
่ ช่วยคน
ส�ำเร็จมาค่อนประเทศ แต่ช่วยลูกคนเดียวให้เอาตัวรอดไม่ได้...
ผลการเรียนของชัน
้ หนึ่งร่อแร่

จบแบบผ่านเกณฑ์แค่ฉิวเฉียด

ยิ่งชีวิตการท�ำงานยิ่งแล้วใหญ่ ให้ช่วยงานบริษท
ั ก็เหยาะแหยะ ให้ไป
ล�ำบากท�ำงานกับคนอื่นไม่ทันไรก็ลาออก
เองก็เจ๊งอย่างเปิ ดเผยด้วยความรวดเร็ว

ให้เงินลงทุนท�ำกิจการเล็กๆ

ผลงานอันเกิดจากการสร้างคนของเขา นับว่าเข้าตากรรมการไป

ทัง้ เมือง แต่ผลงานอันเกิดจากการมีลูกไม่เอาถ่านของเขา ยังขัดใจตัว

เองอยู่ทุกวัน กรรมพันธุ์คงเป็ นเรื่องแหกตากระมัง ต่างคนต่างเกิดและ
โตมาด้วยความบังเอิญมากกว่าอย่างอื่น
ครู่ใหญ่ผ่านไป
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หลังจากอ่านหนังสือพิมพ์เกือบหมด

กระทัง่

ท่านรัฐมนตรีก็เหลียวไปทางขวา

เห็นลูกชาย

หลับตาอ้าปากหวอคอพับคออ่อน ก็ส่ายหน้ านิดหนึ่ง ก่อนเบนสายตาไป

“เฮ้ย! เชิด... ท�ำไมวันนี้มึงขับช้านักวะ กว่าจะถึงสุพรรณฯเข้าไป

กี่โมงล่ะเนี่ย”

เหมือนคนขับรู้สึกตัว ยืดกายขึ้นในท่าทีกระตือรือร้นกว่าเดิม
“ครับนาย”

ชายร่างด�ำวัยกลางคนตอบสัน
้ ๆแล้วกดคันเร่ง

เพิ่มความเร็วขึ้น

จาก ๑๐๐ เป็ น ๑๔๐ อันเป็ นที่รู้กันว่าเจ้านายชอบให้ท�ำสปี ดไม่มากไม่
น้ อยไปกว่านี้

คณินทร์มองทะแยงมาจากตอนหลังด้านซ้าย

เห็นเสีย
้ วหน้ า

คนขับแล้วสัมผัสถึงความเครียดแปลกๆ เหมือนคิดมากผิดปกติ และ
อันเนื่องจากคุ้นกันนานร่วมสิบปี
สบายใจติดค้างคาอยู่เป็ นแน่

จึงทราบว่าคนของตนคงมีเรื่องไม่

และอั น เนื่ องจากไม่ อ ยากนั ่ ง อยู่ ใ นรถที่ ค นขั บ ก� ำ ลั ง คิ ด มาก

นักการเมืองใหญ่จึงซัก

“มึงเป็ นอะไรวะเชิด? ท�ำหน้ าเหมือนมีจุกก๊อกอุดตูด”
เชิดหัวเราะออกมาเบาๆ

“ไม่มีอะไรมากหรอกครับนาย”

แต่หลังจากเว้นวรรคพักหนึ่งก็

ถามขึ้นมาลอยๆ “ผมจะรบกวนขอค�ำปรึกษาจากนายสักเรื่องได้ไหม?”
“ได้สิ”

“ถ้าผมต้องท�ำเรื่องที่มันจ�ำเป็ นมากๆ แต่รู้สึกผิด ผมจะแก้ความ

รู้สึกผิดให้หายไปได้ยังไง?”

“มึงท�ำไปแล้วเหรอ?”
“ครับ!”

“แล้วที่ว่าจ�ำเป็ น มันจ�ำเป็ นจริงๆหรือเปล่าล่ะ?”
“โคตรจ�ำเป็ นเลยนาย!”

“งัน
้ ก็หาข้ออ้างสักค�ำมาท่องย�้ำให้ข้ น
ึ ใจ เช่นค�ำนัน
้ แหละ ‘โคตร

จ�ำเป็ น’ พอหมัน
่ นึกบ่อยๆจนรู้สึกว่ามีเหตุผลชัดเจน ใจจะเข้มแข็งขึ้น
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แล้วพอเวลาผ่านไป จากที่ต้องแข็งใจท�ำ จะกลายเป็ นใจแข็งจริงได้เอง”
“แปลว่าใจแข็งแล้วจะไม่คิดมากใช่ไหมนาย?”
“ก็งน
ั ้ สิ”
ลง

ความเครียดของเชิดคลายตัว จนสัมผัสได้ว่าอากาศลดแรงกดดัน
“ขอบคุณครับนาย”

คณินทร์หัวเราะโล่งอกที่ช่วยคลายปมให้สารถีคนสนิทได้ง่ายดาย

ในเวลาอันสัน
้ เขาเรียนรู้มานานว่าถ้าหาค�ำพูดมาลบความรู้สึกผิดได้ คน
เราก็ท�ำเรื่องที่ ‘จ�ำเป็ นต้องท�ำ’ ได้อย่างองอาจขึ้น
ปั ญหาของเชิดมันจะอะไร

ก็คงไม่พ้นมีอีหนู

ซึ่งนับเป็ นเรื่อง

กลับบ้านใหญ่เลย

นอกจากความรู้สึกอยากมีเซ็กส์แทบทนไม่ไหวอยู่

เกือบตลอด เขายังมีความรู้สึกผูกพันทางใจกับหล่อนอย่างลึกซึ้ง จนคิด

จริงจังขึ้นทุกที ล่าสุดถึงขนาดพาไปออกหน้ าออกตาหลายงานที่ไม่เป็ น
ทางการนัก

ทว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา ใจมาตาก็ออกลายผีนรก เมื่อเขาไปหาที่

บ้านแล้วได้พบกับสิ่งที่ท�ำให้ธาตุไฟแตกซ่าน ข้าวของในบ้านถูกขนออก
ไปจนเกลีย
้ ง

เหลือทิง้ ไว้แต่แผ่นกระดาษเขียนด้วยลายมือตัวโตๆแปะ

ไว้บนเสาเด่น ความว่า

“ไปล่ะนะไอ้แก่ ขอบใจมากที่ให้ชีวิตใหม่กับฉันและผัว!”
ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนแสบกับเขาเท่านี้มาก่อน

เสียเหลี่ยมและ

‘โคตรจ�ำเป็ น’ ได้ เนื่องจากเมียของเชิดต้องไปดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ป่วย

อับอายขายหน้ าตัวเองจนแทบไม่อยากมองเงาในกระจก

หนึ่งแล้ว

เป็ นแค่ผู้หญิงหิวเงินคนหนึ่ง หาใช่นางผู้ภักดีที่ควรค่าแก่การทุ่มเททุก

กระเสาะกระแสะถึงเชียงราย

ว่า

ได้เจอหน้ ากันแค่เดือนละครัง้ มาร่วมปี

ด้วยความเห็นอกเห็นใจคนของตนเช่นนัน
้
คณินทร์จึงเสริมข�ำๆ
“ตอนมึงยังไม่ตกลงใจ

์ ังเลได้ว่าถูกหรือผิด
ก็มีสิทธิล

แต่พอ

ตัดสินใจเลือกว่าจะท�ำแล้ว ก็ต้องยืนกรานกับตัวเองว่ามึงท�ำถูกลูกเดียว
ถึงจะมีหน้ าใช้ชีวิตต่อได้ตามปกติ”
“ครับนาย”

“ไว้มึงสบายใจแล้วเล่าให้กูฟังละกันว่าเรื่องอะไร เผื่อกูจะช่วยได้

มากกว่านี้”

“อือม์...”

คณินทร์ยม
ิ้ แย้ม

เพราะนึกถึงเรื่องอีหนูแล้วจิตใจเบิกบาน

แล้วก็หุบยิม
้ เมื่อนึกถึงหวานใจคนล่าสุด

แต่

ใจมาตาหรือ ‘น้ องไจ๋’ คนสวย ที่ปรนเปรอทิพยสุขแห่งเนื้อหนัง

ให้เขาล้นเหลือ จนเขายอมทุ่มสุดตัว อยากได้บ้านให้บ้าน อยากได้รถให้
รถ อยากได้เงินให้เงิน ไม่เคยปฏิเสธกันสักที

เขาไปอยู่กับหล่อนอาทิตย์ละไม่ต่ำ� กว่า ๓ วัน บางอาทิตย์ก็ไม่
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เพื่อกลืนเลือดโง่ให้หายคลัง่ เสียใจที่มืดบอดตามัว ดูคนผิด ที่แท้หล่อน
สิ่งให้แต่อย่างใดเลย

เพียรพลิกแผ่นดินล่า แต่น่าเสียดายที่ไม่เคยรู้ก�ำพืด ไม่เคยใส่ใจ

ว่านังตัวดีเป็ นใครมาจากไหน เนื่องจากมัวแต่ลุ่มหลงโนมเนื้อ สนใจหา
รายละเอียดจากทุกกระเบียดหนังของหล่อนท่าเดียว

จริงๆถือว่าเขาเป็ นคนดีแล้ว เพราะคบทีละคน... หมายถึงมีเมีย

น้ อยคราวละไม่เกินหนึ่งคน ต่างจากเพื่อนๆที่มีกันเป็ นฮาเร็ม

เมื่อเขาเบื่อใคร ก็จะให้เงินไปตัง้ เนื้อตัง้ ตัวเป็ นที่จุใจ แต่นี่เป็ น

ครัง้ แรกที่ถูกทิง้ ก่อน
ขนาดนี้อีก

“ขอบคุณครับ แค่นี้นายก็ช่วยผมได้สุดๆแล้ว”

เกือบกัดลิน
้

คอยดูเถอะ

มิหน� ำซ�้ำยังฝากข้อความหยามน�้ ำหน้ ากันถึง

หนีได้หนีไป

เขาก�ำลังพยายามใช้เส้นสายทุกทาง

ลากตัวนั งสารเลวกับแมงดาประจ�ำตัวมากระทืบจนกว่าจะกระอักเลือด
คาตีนให้จงได้!

แล้วคณินทร์ก็หลุดจากห้วงคิดหมกมุ่น

ทางเล็ก

เมื่อเห็นหัวรถเบนเข้า

“เฮ้ย! มึงจะเลีย
้ วท�ำไมวะเชิด ไม่ตรงไปล่ะ?”
คณินทร์ทัก ฝ่ ายคนขับรีบตอบทันที
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“วิ่งทะลุเส้นนี้ไป มีทางตัดใหม่ครับ เมื่อกีผ
๊ มเห็นป้ ายบอก”

“อ๋อ...”

อ่าน

ท่านรัฐมนตรีครางรับรู้

แล้วหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับที่สองมากาง

แต่ครู่หนึ่งก็ท�ำหน้ าไม่พอใจ

ของทาง จึงเอ่ยทัง้ ก้มหน้ า

เมื่อรู้สึกถึงความเป็ นคลื่นเป็ นลอน

แต่อีกครู่ทางก็เรียบกว่าเดิม

คณินทร์เลยไม่สนใจอีก

หลายร้อยเท่า... ผมเลยจ�ำใจต้องท�ำ และกราบขออโหสิ”

ท่ า นรั ฐ มนตรี หั น มาจ้ อ งยมทู ต ในร่ า งมนุ ษ ย์ ด้ ว ยความตื่ น กลั ว

เหงื่อกาฬแตก ใบหน้ าซีดเผือด แผดเสียงระรัวแทบไม่เป็ นภาษา
“มึงท�ำอะไรวะเชิด?”

จอมอ�ำมหิตโคลงศีรษะช้าๆ

“วันหลังไปทางตรงนะ มึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบทางแบบนี้”
“ครับนาย ผมก็ไม่นึกว่าจะต้องโต้คลื่นเหมือนกัน”

คุณของนายเสมอ แต่นายใหม่มีบุญคุณมากกว่า เพราะเขาให้เยอะกว่า

ไม่แม้

“ท�ำเรื่อง ‘โคตรจ�ำเป็ น’ เลยนาย”

แล้วบ่าวก็เบนสิ่งที่อยู่ในมือไปทางนายช้าๆ นัน
่ เป็ นวินาทีมรณะที่

แตกต่างจาก

คณินทร์ได้เห็นการเข้าคู่กันระหว่างแววตาเลือดเย็นกับรูกระบอกปื นไร้

หากคณินทร์จะเหลือบขึ้นมองกระจกส่องหลังกลางรถ ก็อาจเย็น

ท่านรัฐมนตรีรู้สึกว่าใบหน้ าของตนหดเล็กเหลือนิดเดียว กระถด

กระทัง่ สังเกตว่าสองข้างทางเริ่มรกทึบด้วยแมกไม้ใบบัง
ทางสัญจรทัว
่ ไปมากขึ้นทุกที

ยะเยือกจากหนังหัวไปถึงปลายตีน

เพราะกระจกก�ำลังสะท้อนนัยน์ตา

มุ่งร้ายที่เหลือบแลมาทางเขาแน่วนิ่ง ประดุจสัตว์มีพิษจดจ้องเตรียมฉก
เหยื่อด้วยเขีย
้ วแหลมคมก็ไม่ปาน!

กลิ่นอายของบางสิ่งที่น่าสยดสยองโชยมากับการชะลอความเร็ว

รถลง และเมื่อรถจอดสนิท คณินทร์ก็รู้สึกว่าสายเกินไปส�ำหรับการไหว
ตัวเสียแล้ว

สารถีคนสนิทที่เขาชุบเลีย
้ งมานาน เอีย
้ วกายกลับมาให้ดูใบหน้ า

อันเหีย
้ มเกรียม ในมือถือปื นด�ำมะเมื่อม และโดยไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงใดๆ

วิญญาณ ที่ทรงพลังสะกด ตรึงร่างให้นิ่งทื่อได้ยิ่งกว่าจงอาง
ตัวอย่างพยายามดันร่างให้แทรกหายเข้าไปในเบาะ

เข้าใจว่าตะเบ็ง

เสียงขอชีวิตสุดแรงเกิด แต่สุดท้ายกลับเป็ นเพียงกระซิบอ่อย เพราะ
กรามแข็งค้างแบบตะคริวขึ้นกะทันหัน
“อย่าท�ำกู...”

แต่แล้วก่อนที่จอมเนรคุณจะลัน
่ ไกสังหารเพียงพริบตาเดียว เรื่อง

ไม่คาดฝั นก็เกิดขึ้น เชิดปล่อยปื นร่วง แล้วตามมาด้วยการแหกปากร้อง
สุดเสียงเมื่อรู้ตัวว่ามือของตนถูกยิง

ดวงตาปู ด โปนด้ ว ยพิ ษ ความหวาดกลั ว ของคณิ น ทร์ เ หลื อ บไป

เชิดเบนสายตากับกระบอกปื นเล็งไปยังศีรษะของผู้เป็ นลูก ก่อนกดสอง

เบื้องหน้ า เห็นกระจกบานใหญ่ของรถเป็ นรูและร้าวเป็ นใยแมงมุม ก็

ลังเลสงสาร

รถอย่างไม่คิดชีวิต

นัดฟุตๆ หนังตาขยิบนิดเดียวเยี่ยงเพชฌฆาตที่ตัดชีวิตเหยื่อได้โดยไม่
คณินทร์ตัวแข็งทื่ออย่างคนช็อคสุดขีด สะบัดหน้ าไปทางลูกชาย

ทราบทันทีว่ามีคนมาช่วย จึงตะเกียกตะกายเปิ ดประตู ผลุนผลันลงจาก
คณินทร์ยังมีสติดีพอจะวิ่งแข่งกับมฤตยูเข้าไปแอบหลังต้นไม้ที่

คนเดียวที่อยู่ในอาการแน่นิ่งชัว
่ นิรันดร์ เห็นสองรูเลือดบริเวณขมับและ

ข้างทางด้านซ้ายมือ และขณะนัน
้ เอง ชายในชุดสูทขาว ๓ คนก็ปรากฏ

ไม่ใช่ฝันร้ายล้อเล่นกัน

และด้านขวา

หน้ าผาก กับหย่อมเลือดที่เปรอะเบาะด้านหลัง ก็ตระหนักว่านี่เรื่องจริง
“ตายแบบนี้สบายที่สุดแล้ว ส�ำหรับชีวิตที่เจ้าตัวไม่อยากมี แล้ว

พ่อของเขาก็ไม่อยากเอา” เชิดพูดเนือยๆ สีหน้ าสลดนิดหน่อย “งาน
เก่าของผมก่อนมาให้นายชุบเลีย
้ งเป็ นอย่างนี้แหละ...
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ผมระลึกถึงบุญ

ร่างอย่างใจเย็น เข้าล้อมรถบีเอ็มดับบลิวซีรีส์ ๗ จากด้านหน้ า ด้านซ้าย
ทุกคนเล็งปื นพกจ้องไปยังคนขับที่นัง่ ท�ำหน้ าเจ็บปวด

เจียนคลัง่ อยู่ข้างใน

คณินทร์ถลึงตาเบิกโพลง

จดจ้องภาพที่เห็นด้วยความงงงันจับ

ต้นชนปลายไม่ติด ราวกับเจอฝั นดีเกิดซ้อนฝั นร้ายในขณะหลับ ไม่น่า
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“โปรดเถอะ! ผมยังไม่อยากอยู่คนเดียว”

จะเป็ นเรื่องจริงขณะตื่น

ผู้ฟังค�ำวิงวอนส่ายหน้ า

“ท่านโดนจ้างวานฆ่า แต่ไม่เป็ นไร ชะตายังไม่ขาด”

เสียงลึกลับดังขึ้นจากเบื้องหลัง ซึ่งก็มีผลให้คณินทร์สะดุ้งสุดตัว

หันขวับกลับไปมองต้นเสียงทันใด

ฝ่ ายนัน
้ เป็ นชายในสูทขาวอีกคน

รัฐมนตรีมองไม่เห็นใบหน้ า

ทัง้ หมดเพราะอีกฝ่ ายสวมแว่นตาด�ำอ�ำพรางไว้
“เดี๋ยวคนของท่านจะคิดสัน
้ ชัว
่ วูบ...”

ไม่ทันขาดค�ำ เสียงปื นก็ลน
ั ่ ขึ้นอีกนัดหนึ่ง คณินทร์เหลียวกลับไป

มองทางรถ ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อมองลอดช่องประตูหลังซ้ายที่เปิ ดอ้า
เห็นว่าเชิดระเบิดหัวตัวเอง คอพับคออ่อนแน่นิ่งคาเบาะไปเสียแล้ว

“ส่วนท่าน...” บุรุษลึกลับเอ่ยสืบต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น “แจ้ง

ต�ำรวจเอาเอง

เล่าให้ต�ำรวจฟั งอย่างที่เห็นทุกอย่างก็ได้

ชัดเจนเกินกว่าที่ใครจะสงสัยท่าน”

หลักฐานมัน

เพื่อน

“ทุกคนต้องเผชิญกับชะตากรรมตามล�ำพังเสมอ
กับลูกเมีย

กับพ่อแม่พี่น้องสักกี่คนก็ตาม

ตัวอย่างสิ อยู่กับท่านแล้วช่วยอะไรได้?”
จบค�ำ

ต่อให้อยู่กับ

ดูลูกชายท่านเป็ น

บุรุษลึกลับในชุดขาวก็เดินตรงไปขึ้นรถที่เพื่อนเปิ ดประตู

ตอนหลังรอไว้ให้ แต่พอปิ ดประตูก็เลื่อนกระจกลงมาสัง่ เสียทิง้ ทวน
“การรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ของท่าน

อาจตามมาด้วยการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดถึง ชื่นชมกับชีวิตที่เหลือ และใช้มันให้คุ้ม
กว่าที่เคย อย่าเกลือกกลัว
้ กับพวกมือเปื้ อนบาป แล้วท่านจะตายดี ไม่
ต้องเสี่ยงกับการเป็ นผีตายโหงอย่างนี้อีก”

“แล้วคุณเป็ นใคร?”

คณินทร์ถามเสียงพร่า

“คนที่รับค�ำสัง่ จากเบื้องบน”

พวกผมแล้ว”

ตอบเสร็จก็ยักไหล่

“หมดหน้ าที่

สิน
้ ค�ำ รถฮอนด้าแอคคอร์ดสีทองปราศจากป้ ายทะเบียนคันหนึ่งก็

วิ่งตรงมาจอดที่เบื้องหลังรถสีด�ำคันยาวของท่านรัฐมนตรี
คณินทร์ยังไม่อยากอยู่คนเดียว

เพราะไม่รู้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น

และตนปลอดภัยแน่แล้วหรือยัง จึงวิงวอนละล�่ำละลัก

“ต�ำรวจต้องไม่เชื่อแน่ พวกคุณอยู่กับผมก่อนได้ไหม?”
ชายผู้อยู่ในทีมช่วยชีวิตหัวเราะ

“ท่านเป็ นถึงรัฐมนตรี ต�ำรวจเชื่อหรือไม่เชื่อจะแปลกอะไร เอา

เป็ นว่าอธิบายให้ต�ำรวจฟั งไปเถอะว่าท่านไม่รู้อะไรเลย

จู่ๆคนขับรถก็

หันหลังมายิงลูกชาย แล้วก็จะยิงท่าน แต่แล้วมีไอ้เบื๊อกที่ไหนไม่รู้ ส่ง
กระสุนมาเจาะมือคนขับ คนขับคิดสัน
้ ระเบิดขมองตัวเอง ท่านเลยรอด

ตาย โดยไม่เข้าใจอะไรเลย ที่เหลือก็เป็ นหน้ าที่ของต�ำรวจไปสืบกันเอา
เอง ว่าใครเป็ นคนจ้างวานให้ฆ่าท่าน... ผมไปล่ะ”
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บทที่ ๒๒
แปดโมงครึ่ง

“ส�ำนักชีเชิงตะกอน...”

มะแมทวนค�ำอย่างแปลกใจที่มีช่ อ
ื สถานที่แบบนี้อยู่ในโลกด้วย
“หนูเคยรู้จักกับแม่ชีพิรมลหรือ?”

หน้ าจอโทรศัพท์มือถือสว่างวาบขึ้นน� ำเสียงเรียก

มองเลขที่คุ้นๆแบบจ�ำไม่ได้ว่าเป็ นของใครนัน
้ ครู่หนึ่ง
สาย

มะแมเขม้น

ก่อนกดปุ่มรับ

“ไม่รู้จักค่ะ” ตอบทันทีอย่างเตรียมไว้ก่อน “แต่มีน้องที่เขารู้จัก

และอยากไปส�ำนักชีของท่าน เผอิญหนูได้ทราบว่าแม่ชีพิรมลเป็ นคุณย่า
ของน้ องไก๋ เลยขออนุญาตไถ่ถาม ต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะ”

“ไม่เป็ นไร... แผนที่หาเอาจากอินเตอร์เน็ตก็น่าจะได้มงั ้ ”

“สวัสดีค่ะ”

“ค่ะ หนูจะลองหาดูจากอินเตอร์เน็ตนะคะ”

์ ูดนะ”
“อ้า! นี่ผมสัมฤทธิพ

“ถ้าไม่เจอก็บอกแล้วกัน

“คะ?”

ถามชาวบ้านแถวนัน
้ ใครๆก็รู้จัก”

“ที่คุณโทร.เข้าเครื่องผมเมื่อวานน่ะ”

อ๋อ!” ใจเต้นระทึกขึ้นมาปุบปั บเมื่อนึกได้ว่าเป็ นใคร “คุณ
แอ๊ด คุณพ่อของน้ องไก๋ใช่ไหมคะ?”

“ขอบพระคุณอีกครัง้ ค่ะ”

“คุณ...

“ใช่!”

หญิงสาวอึกอักอย่างลืมว่าเมื่อวานเตรียมค�ำพูดเริ่มต้นไว้อย่างไร

ต้องคิดใหม่เอาสดๆ

ท่าทางฝ่ ายนัน
้ ไม่อยากเสียเวลามาก มะแมจึงต้องรีบพูดเท่าที่จะ

เรื่องเกี่ยวกับแม่ชีพิรมลนิดเดียวค่ะ
คะ?”

หนูได้เบอร์มาจากน้ องไก๋

ขอถาม

จะสละเวลาสักสองนาทีได้ไหม

กระแสความงุนงงโชยออกมาทางโทรศัพท์

แน่นอนเป็ นใครก็

ต้องแปลกใจเมื่อมีคนถามถึงมารดาที่เสียชีวิตไปนานแล้ว แต่แม้แปลก
ใจอย่างไร เมื่อเป็ นเรื่องของแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือไว้ก่อน
“ได้... ว่ามาเลย”

“หนูอยากเรียนถามค่ะว่าแม่ชีพิรมลบวชที่ไหน

ก่อนท่านจะเสีย?”

อยู่จังหวัดอะไร

“อ๋อ... ส�ำนักชีเชิงตะกอน อยู่แถวปากช่อง โคราชโน่นแหละ”
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ที่หวาดกลัวความตายแวบเข้ามาในหัว

แม้จะยังไม่รู้ชัดนักว่าเกี่ยวพัน

เดินกลับไปกลับมา รู้สึกถึงสัมผัสระหว่างเท้ากับพื้นจนใจนิ่ง จึง

ค่อยนึกถึงส�ำนักชีเชิงตะกอนใหม่อีกครัง้ มโนภาพหนึ่งผุดขึ้น คล้าย
กลุ่มแม่ชีผู้ส�ำรวมก�ำลังพิจารณารูปศพ

“มีอะไรหรือหนู?”

“ขอประทานโทษที่รบกวน

มะแมวางสายแล้วมองออกไปนอกหน้ าต่าง มโนภาพเกี่ยวกับอิก
๊

กันท่าไหน แต่ก็คิดว่าได้เค้าของค�ำตอบขึ้นมารางๆ

“เอ้อ...”

นึกออก

เดี๋ยวจะวาดคร่าวๆแล้วส่งแฟกซ์ไปให้

เหมือนพลอยกลายเป็ นศพไปด้วย

ด้วยอาการไร้ความไยดีในชีวิต

ส�ำนักชีนี้เน้ นฝึ กระลึกถึงความตาย!

ด้วยความไวสัมผัสอย่างเป็ นธรรมชาติ

มะแมรู้สึกถึงกลิ่นอาย

ความตายที่กระจายไปทัว
่ ส�ำนักชี ประดุจคลื่นมรณะหุ้มห่อเหล่าแม่ชีไว้
อย่างหนาแน่น

เมื่ อ ค่ อ ยๆละเลี ย ดความรู้ สึ ก เข้ า ไปในกลิ่ น อายแห่ ง ความตาย

มะแมก็จ�ำแนกได้ว่าแท้จริงแล้ว

เป็ นคลื่นจิตของเหล่าแม่ชีที่มีความ

ตายเป็ นเครื่องระลึกล้วนๆ หาใช่ว่ามีคนในส�ำนักชีตกตายตามกันบ่อยๆ
ไม่

ในกระแสคลื่นมรณสตินัน
้

สยดสยองพรัน
่ พรึง

บางคลื่นก็เจือปนอยู่ด้วยความ

บางคลื่นก็แทรกอยู่ด้วยความครึ่งกล้าครึ่งกลัว

ขณะที่บางคลื่นก็ปรากฏพร้อมกับกระแสความวางเฉย ทรงอุเบกขาเป็ น
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ดุษณีภาพล�้ำลึก

จะต่างกันอย่างไรก็ตาม

คงมีพิธีกรรมบางอย่างเป็ นการประชุม

เพื่อร่วมระลึกถึงความตายโดยพร้อมเพรียงเสมอๆ
ออกมาจากจิตของเหล่าแม่ชีได้ถ้วนหน้ าเช่นนัน
้

คลื่นมรณะจึงแผ่

การระลึกถึงความตาย ตามความรู้ความเข้าใจของหล่อน คือวิธี

ฝึ กจิตอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา ที่ต่อยอดขึ้นมาจากการเห็นความเกิด
ดับของลมหายใจและอิริยาบถ

กล่าวคือเมื่อทราบว่าขณะนี้ ลมหายใจก�ำลังแสดงความไม่เที่ยง

อยู่ชัดๆ จิตทรงตัวนิ่งดีแล้ว ก็เลื่อนไปฝึ กเห็นว่าในที่สุดทัว
่ ทัง้ กายจะ

แต่มโนภาพการเคยเป็ นใครคนหนึ่ง ที่แปรร่างมาเป็ นใครอีกคน

ของน้ องอิก
๊ มีผลให้มะแมรู้สึกขึ้นมาวูบๆวาบๆว่าความตายเป็ นเรื่องน่า
กลัว เป็ นอะไรที่เกินความคาดหมาย และเป็ นอะไรที่จะไม่ซ้ำ� ของเก่า
ไม่ว่าจะอยากกลับไปเป็ นตนเองหรือเปลี่ยนไปเป็ นคนละคนอย่างสิ้น
เชิงก็ตาม

ไม่นานมานี้

อิก
๊ เคยปรากฏสภาพทางกายเป็ นหญิงชราผู้รู้คิดรู้

อ่าน ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวยืด กับทัง้ เห็นภาพรวมชีวิตตนเองถนัดว่า
ขึ้นต้นอย่างไร ใกล้จะสรุปลงเอยท่าไหน

และแล้วความเป็ นแม่ชีพิรมลก็จบสิน
้ ลง

มาปรากฏเป็ นสภาพ

ต้องมลายสิน
้ เป็ นธรรมดา เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงเกี่ยวกับกาย

เด็กหญิงผู้ยังสับสน ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตคืออะไร ไม่รู้ว่า

ตน

ยืนหน้ าเสาธง ต้องให้คุณครูสงั ่ สอน ต้องตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรเพื่อ

จิตย่อมคลายจากการหลงยึดยินดี หรือมัวเมาเพ้อเจ้อไปว่ากายเป็ นของ
หลงส�ำคัญไปว่าความกระสับกระส่ายชัว
่ ครู่ทางกาย

ความวุ่นวายตลอดไปของตน

จะต้องเป็ น

การที่กายแตกดับเป็ นขีเ้ ถ้า มีความหมายให้คนทัว
่ ไปรับรู้ว่าคนๆ

หนึ่งตายไป แต่ในความรับรู้ของนักฝึ กจิตแนวพุทธ จะเห็นเพียงสภาพ
แห่งรูปธรรมชิน
้ หนึ่งท�ำลายตัวเองลง

สมกับที่ถูกออกแบบไว้แล้วด้วย

กฎแห่งความไม่เที่ยง ไม่อาจคงทน เพราะไม่ใช่ของของใคร

ดังเช่นแม่ชีพิรมล พิเศษสุทัศน์ คือคนเก่าที่หายไปบนเชิงตะกอน

และมาปรากฏเป็ นคนใหม่ในบ้านหล่อน ในร่างเด็กหญิงอิก
๊ ตามหลักฝึ ก

มองแบบมรณสติ นี่ก็คือตัวอย่างกระบวนการดับท�ำลายลงของกายหนึ่ง
เพื่อให้อีกกายปรากฏแทน ใครต่อใครหลงคิดกันไปเองว่ามีใครคนหนึ่ง
ตาย มีใครคนหนึ่งเกิด
หนาวใจวูบหนึ่ง

หมู่สัตว์ทงั ้ หลายตายอย่างไม่รู้ว่าก�ำลังจะเกิด

อะไรขึ้น และหมู่สัตว์ทงั ้ หลายก็เกิดอย่างไม่รู้ว่าเคยตายจากความเป็ น
อะไรมาก่อน

และหล่อนก็เป็ นหนึ่งในนัน
้ !
ไม่เคยนึกอยากรู้อดีตชาติ

หล่อนภาคภูมิในความเป็ นชาตินี้
เดิมไปทุกภพทุกชาติอยู่แล้ว
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แล้วก็ไม่ถวิลหาอนาคตชาติ

เพราะ

รู้สึกดีกับตัวเองพอจะอยากเป็ นเช่น

อนาคตจะท�ำสิ่งใดได้ ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ ต้องไปโรงเรียน ต้องเข้าแถว

ท�ำงานอะไร ต้องคบคู่ดูใจ ต้องเสี่ยงใช้ชีวิตคู่ ต้องเหนื่อยยากหาบ้านหา
ช่องและดูแลรักษาให้ตลอดรอดฝั ่ ง...

ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ เพื่อรอคอยการจบสิน
้ อีกครัง้ แล้วๆเล่าๆ
สุดท้ายเพื่ออะไร?
หญิงสาวปิ ดตาลง

ส�ำหรับหล่อนยามนี้

ค�ำตอบมีอยู่เต็มล้น

ท่วมท้นหัวใจ หล่อนจะเกิดตายเพื่อขอได้พบอัคระไปทุกชาติ!

และในทางปฏิบัติจริงๆ ที่ผ่านมาหล่อนไม่ค่อยคิดถึงความตายใน

แง่อ่ น
ื ใดมากนัก คนตายทัว
่ โลกตายล่วงหน้ าหล่อนไป เพื่อสอนหล่อน
แค่สองข้อ

ข้อแรก หล่อนต้องตายในวันใดวันหนึ่ง

ข้อสอง อย่าตายอย่างเสียใจที่เคยมีชีวิต!

หลังเลิกงาน ๕ โมงเย็น มะแมหยิบโทรศัพท์มือถือเช็คสายเข้า

ที่ไม่ได้รับสายตามความเคยชิน

คุณหญิงรักสุรีย์โทร.มาถึง ๓ ครัง้ ทิง้ ช่วงห่างครัง้ ละ ๒ ชัว
่ โมง

สาวพลังจิตได้แต่ทอดถอนใจ

คุณหญิงไม่รู้หรอกว่าหล่อนต้องคุยกับ

ลูกค้าต่อเนื่องอย่างไร จะล่าตัวใช้งานให้ได้ท่าเดียว
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ความเปลี่ยนแปลงของรักสุรีย์

โลกรอบตัวของเธอ

คือแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลง

และอาจเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ขยายวง

กว้างขึ้น ใจมะแมจึงให้ความส�ำคัญค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ขนาดที่รู้สึก
เหนื่อยๆอย่างนี้แล้วจะต้องรีบโทร.กลับด่วนเพื่อเอาอกเอาใจกัน

เลือกที่จะลงไปคุยเล่นกับน้ องอิก
๊ ก่อน จากนัน
้ ก็อาบน�้ ำ แล้วลงมา

รับประทานมื้อเย็นจนอิ่ม พักผ่อนสบายใจเต็มที่เสร็จจึงติดต่อกลับ
“สวัสดีค่ะคุณหญิง”

ทักเรียบๆเนื อยๆแบบประกาศว่าอีกฝ่ ายไม่ได้มีความหมายทาง

ใจกับหล่อนสักเท่าใด

“มะแมเหรอ...”

ขึ้น

ปลายเสียงพร่าที่ส่งกลิ่นน�้ ำตาได้นัน
้

ชวนให้หญิงสาวใส่ใจมาก

“ค่ะ... ขอโทษที่มะแมเพิ่งสะดวกคุยนะคะ คุณหญิงมีเรื่องด่วน

หรือเปล่า?”

“ด่วน... คืนนี้ฉันขอรบกวนเวลาเธอจะได้ไหม?”
“ถ้าหมายถึงจะให้ไปพบที่บ้าน

มะแมเหนื่อยแล้วค่ะ

วันนี้งาน

หนักจริงๆ กว่าจะขับไปถึงบ้านคุณหญิงคงหลับเสียก่อน แต่ถ้าจะคุยกัน
ทางนี้เดี๋ยวนี้ ก็ยินดีค่ะ”

แล้วหญิงสาวก็นึกในใจว่าไม่น่าฉีกกฎของตัวเองเลย

ไม่มีเบอร์หล่อน ก็คงไม่ต้องปฏิเสธให้เสียน�้ ำใจกัน

ถ้ารักสุรีย์

“ตอนนี้ฉันอยู่ในวัด” รักสุรีย์เอ่ยแผ่ว “จะให้ฉันกับสามีไปพบเธอ

เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ นเชิต้ แขนสัน้ กับกระโปรงยาว

ท�ำงาน แต่ก็ไม่ล�ำลองเกินกว่าจะต้อนรับแขกผู้ใหญ่ยามค�่ำคืน

สี่สิบนาทีต่อมาเมื่อได้รับโทรศัพท์เรียก มะแมก็ลงไปต้อนรับขับสู้

คุณหญิงรักสุรีย์ผู้ยอมถอดหัวโขนมาหาหล่อนถึงที่
“สวัสดีค่ะ”

พนมมือไหว้ฝ่ายนัน
้ อย่างนอบน้ อม
“คุณ... เอ่อ... ท่านคณินทร์!”

ที่ผ่านมาทราบแต่ว่าสามีของคุณหญิงเป็ นรัฐมนตรี แต่ไม่รู้เลยว่า

คือใคร แล้วก็ไม่เคยใส่ใจสืบหาเสียด้วย อย่างมากแค่คิดว่าพอถึงเวลาก็
รู้เอง

ตอนนี้ถึงเวลาที่ว่าแล้ว

และก็ท�ำให้มะแมคิดว่ามิน่าล่ะ

ได้ยินมาจากไหนเมื่อใด ที่แท้ก็เคยทราบว่าเป็ นภริยาของท่านคณินทร์
นี่เอง

บุรุษวัยกว่า ๕๐ ผู้ยังดูหนุ่มแน่นยิม
้ ให้แบบเซียวๆ
“คุณหญิงเขาอยากถามหนูเรื่องส�ำคัญ

พักผ่อนของหนูหน่อยนะ”

น� ำผู้ยิ่งใหญ่ทงั ้ สองเดินผ่านชัน
้ ล่างขึ้นไปบนห้องท�ำงาน

ล่วงหน้ า

ค�ำพยากรณ์ของอัคระท่าทางจะเป็ นจริงอีกครัง้

และหล่อนก็ต่ น
ื

“เธอรู้จักท่านคณินทร์อยู่แล้วใช่ไหม?”

รักสุรีย์ถามในเชิงเชื่อมสัมพันธ์ให้ทงั ้ สองฝ่ าย

อย่างเปิ ดเผย

ตรงบางนา เดี๋ยวจะส่งเมสเสจบอกรายละเอียดให้นะคะ”

รายการ
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ด้วย

ทัง้ หมดมานัง่ ที่โซฟาชุด ซึ่งมะแมเตรียมน�้ ำส้มสองแก้วไว้บนโต๊ะ

เต้นเอาการ นี่ถ้ารักสุรีย์บอกแต่แรก หล่อนอาจจะอาสาไปถึงบ้านก็ได้!

“งัน
้ เหรอคะ...” ท�ำเสียงชัง่ ใจครู่หนึ่งก่อนยินยอม “บ้านมะแมอยู่

พวกเราขอรบกวนเวลา

“ด้วยความเต็มใจและรู้สึกเป็ นเกียรติยิ่ง เรียนเชิญค่ะท่าน”

ตัวคุณหญิงไปในทางที่มะแมพอใจ อีกทัง้ เมื่อทราบว่า ‘สามี’ ของคุณ
หญิงจะมาด้วย ยิ่งท�ำให้ไม่อยากปฏิเสธ

หล่อน

ถึงคุ้นชื่อคุณหญิงรักสุรีย์มาตลอด คุ้นแบบนึกไม่ออกและขีเ้ กียจนึกว่า

ความรู้สึกว่าน่าจะสมเกียรติกว่าห้องอื่น

สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน

และเมื่อเห็นว่าใครก้าวตาม

ลงมาจากประตูด้านคนขับ ก็ถึงกับตกตะลึงจนลืมไหว้

ที่บ้านสักชัว
่ โมงหนึ่งได้ไหม ขอร้องล่ะ รอถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวจริงๆ”
ถ้อยค�ำแสดงความวิงวอน

ไม่ดูเป็ นชุด

“ด้วยความประทับใจและนับถือทีเดียวค่ะ
‘หัวเราะเยาะเคราะห์ร้าย’

มะแมยิม
้ ตอบ
ถึงจะผ่านมานาน

ก็ยังอยู่ในความทรงจ�ำของมะแม
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เสมอ”

“ขอบใจ! บางทีผมก็นึกอยากกลับไปท�ำรายการตามค�ำเรียกร้อง

ของแฟนเก่าๆอยู่เหมือนกัน”

คณินทร์เอ่ยแล้วหัวเราะตาเป็ นมัน

เป็ นคึกคักอย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนจากท่าทีซึมๆเซียวๆ

เมื่อครู่ในเงาสลัวเขาไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือ

เปล่า แต่พอมาอยู่กลางแสงไฟ เห็นรูปร่างหน้ าตากันชัดๆอย่างนี้แล้ว
ค่อยมัน
่ ใจหน่อย

คืนนี้ อยู่ไม่อยู่ก็ได้พบนางฟ้ าอย่างไม่คาดฝั นเข้าจริงๆ!
“สนับสนุนเลยค่ะท่าน

บังเอิญจริงๆ

ค�ำคมของท่านมาใช้พูดกับลูกค้าเลย”

เมื่อบ่ายนี้มะแมยังขโมย

คณินทร์เองก็นึกทึ่ง

พินิจมะแมด้วยสายตาอีกแบบ

เห็นเงาของตัวเองในกระจก เพียงแต่เป็ นกระจกที่สะท้อนอดีต ไม่ใช่
ปั จจุบัน...

กระแอมนิดหนึ่งอย่างสะดุดก้อนอะไรบางอย่างในล�ำคอ

“แต่ละช่วงชีวิต ผมสนุกกับงานไปคนละแบบ อย่างเช่นตอนนี้

ผมหายใจเป็ นการส่งออก คิดแต่แผนล่อใจนักลงทุน ติดตามสงคราม
อัตราแลกเปลี่ยน ไหนจะนัง่ คิดแก้ปัญหาสารพัดให้ท่านนายกฯ ไม่ค่อย
มีใครฟั งผมพูดอะไรคมๆเหมือนสมัยโน้ นหรอก

จะฟั งแต่ข้อมูลหนักๆ

กัน... หนูมาท�ำให้ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้แฮะ”

“ตอนนี้ ท่านมาถึงจุดที่ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่าแต่

“เหรอ... ค�ำไหนล่ะ?”

ก่อนไงคะ แค่คิดออก โลกก็พร้อมจะแตกต่างไปในทันทีแล้ว”

“ลูกค้าจะเอาแต่รวยน่ะค่ะ เสร็จแล้วก็บ่นเบื่อ บอกว่าเหมือนตัว

ในใจว่าสาวน้ อยตรงหน้ ายังไฟแรง

หญิงสาวตอบทันทีโดยไม่ต้องพักนึก

เองไม่มีค่า มะแมเลยบอกว่า เงินอาจทําให้มีหน้ า แต่ช่วยให้มีค่าไม่
ได้ เหมือนที่ท่านคณินทร์เคยพูดกับผู้เข้าร่วมรายการเป๊ ะ”

นิลเนตรสาดประกายนิยมชมชื่นระยิบระยับนัน
้ มีผลให้คณินทร์

ระงับอาการตาเป็ นมันลงบ้าง กลับมารักษากิริยาสงบนิ่งเป็ นผู้ใหญ่ ไม่
ปล่อยตัวให้ออกอาการตื่นคนสวยโจ่งแจ้งนัก

“ขอบใจนะที่ช่วยจ�ำให้ พอไม่ค่อยได้คิด ไม่ค่อยได้ใช้หัวทางนี้

นานเข้า บางทีผมก็ชักลืมๆเหมือนกัน”
รักสุรีย์มองมะแมแล้วถามนิ่มๆ

“แปลว่าเธอพูดเก่งตามท่านคณินทร์เขาหรอกหรือนี่?”
มะแมเบนหน้ าไปทางคุณหญิง ก่อนรับว่า

“มะแมให้สัมภาษณ์มาตลอดค่ะ ว่าแรงบันดาลใจหนึ่งของมะแม

เหมือน

คณินทร์หลบสายตาอีกฝ่ ายที่จับจ้องตนด้วยประกายศรัทธา

นี่เองความแตกต่างของช่วงวัย

คิด

ส่วนเขาลุยไฟมาจนแรงใกล้หมด

เขาเห็นมาหมดแล้ว ผ่านมาหมดแล้ว ท�ำมาหมดแล้ว เบื้องต้น

ชีวิตจะแกล้งให้เห็นเหมือนมีไฟกองเล็กอยู่ตรงหน้ า ดับง่ายๆไม่ต้องใช้
ความพยายาม พอดับได้ก็ฮึกเหิม เพื่อเห็นว่ายังมีไฟกองโตรออยู่ และ
ท้าทายให้แสดงฝี มือดับอีก และอีก และอีก

ก้าวมาเรื่อย ดับไฟมาเรื่อย หรือบางทีก็เผลอก่อไฟขึ้นบ้าง กระทัง่

ถึงช่วงกลางค่อนปลายชีวิต จึงค่อยมายืนแหงนคอตัง้ บ่า อ้าปากค้าง กับ

ก�ำแพงไฟมหึมาสูงเทียมหลังคาโลก ที่คราวนี้ไม่ได้ท้าทาย แต่หัวเราะ
เย้ยอย่างพร้อมจะแผดเผามนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยไม่เลือกหน้ า ขอแค่ให้
หาญกล้าคิดเฉียดใกล้ก�ำแพงไฟเข้าไปเถอะ!

เมื่อครัง้ ตระเวนสัญจรทัว
่ ประเทศ เพื่อท�ำรายการ ‘หัวเราะเยาะ

ที่ชวนให้อยากส่งทอดแรงบันดาลใจต่อถึงคนอื่น ก็คือท่านคณินทร์แห่ง

เคราะห์ร้าย’ การต้อนรับจากทัว
่ ทุกสารทิศท�ำให้เขารู้สึกเหมือนประเทศ

“ก็ดีนะ ดูเหมือนเธอจะได้อยู่กับอาชีพที่ตงั ้ ใจแล้ว... ตอนท่านท�ำ

แต่เกือบ ๒๐ ปี ที่ดน
ั ้ ด้นเดินทางสู่ดวงดาว พยายามเป็ นเบอร์หนึ่ง

รายการหัวเราะเยาะเคราะห์ร้าย”
รายการเธอน่าจะอายุยังน้ อยมาก
เองฝั น”
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มีเด็กไม่กี่คนหรอกที่เป็ นในสิ่งที่ตัว

นี้เป็ นของเขา และก็มีสิทธิเ์ ปลี่ยนประเทศให้เป็ นไปตามเขาได้จริงๆ

ของประเทศ เพื่อให้อ�ำนาจการเปลี่ยนแปลงตกมาอยู่ในมือของเขาเต็ม
ก�ำ ความรู้สึกของคณินทร์ถูกพลิกเปลี่ยนเสียเอง แทบจะจากหน้ ามือ
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ใช่คุณคณินทร์คนเดิมเมื่อสิบกว่าปี ก่อน

เป็ นหลังมือ

ส่วนประเทศไม่เคยเปลี่ยนไปเลย... ไม่เคย!
ประเทศนี้ไม่ใช่ของเขาคนเดียว

แต่ทงั ้ ประเทศมีนายกฯได้คน

เดียว ทุกวันนี้มีแค่ความสงสัยแบบอยากจะว้ากดังๆว่า “เมื่อไหร่กูจะได้
เป็ นนายกฯเสียที?”

เหตุ ผ ลแวดล้ อ มหรื อ แรงผลั ก ดั น ดั ้ง เดิ ม ตกหล่ น สู ญ หายไปใน

ระหว่างทางหมดแล้ว ลืมแล้วว่าอยากเป็ นนายกฯไปท�ำไม รู้แต่ต้องเป็ น
ให้ได้ มิฉะนัน
้ จะตายตาไม่หลับ

เก้าอีน
้ ายกฯมีแรงสะกดบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาได้

จากครัง้ หนึ่งที่เคยท�ำงานให้คนอื่นอิจฉา

เหนือกว่าตนเป็ นแล้ว

เดี๋ยวนี้เขาอิจฉาคนที่ท�ำงาน

ครัง้ หนึ่งเคยเหน็บแนมออกสื่อ ด่าพวกมาท�ำร้ายเขาว่า คนบาง

คนไปไม่ถึงไหน เลยท�ำชีวิตตัวเองให้ดีท่ส
ี ุด ด้วยการท�ำชีวิตคน
อื่นให้แย่ท่ส
ี ุด!

ถ้าใครเอาค�ำคมนัน
้ มาพูดใหม่วันนี้

ก็อาจเป็ นเขาเองที่ต้องหน้ า

ม้าน เพราะรู้แก่ใจว่าตนก�ำลังตกที่นัง่ จอมริษยา คิดเลื่อยขาเก้าอีใ้ คร
บางคนเข้าให้บ้างเหมือนกัน!

ค�ำคมในวันวานส�ำหรับความรู้สึกในวันนี้ จึงเหมือนความช่างคิด

ช่างฝั นของหนุ่มน้ อยที่ยังไม่เจอรสชาติอันเป็ นที่สุดของชีวิต ยังไม่เจอ

ตอของชีวิตเข้าจังๆ

แต่สาวน้ อยที่อยู่ตรงหน้ าเป็ นความจริง มีตัวตนอยู่จริง และส่วน

ดีข้ น
ึ ’ น่าเสียดายที่ช่วงเวลาสวยงามนัน
้ จะคงอยู่ไม่นานนัก...

บังเกิดความสลดหดหู่ข้ น
ึ มาวูบหนึ่ง แต่เนื่องจากหล่อนไม่ใช่พวก

แสวงหายอดมนุษย์ผู้สามารถรักษาพลังวิเศษไว้ได้ชว
ั ่ กาลนาน จึงเรียก
สติกลับคืนได้เร็ว

“ขอบพระคุณท่านคณินทร์ไว้

ณ

ที่นี้ก็แล้วกันนะคะ

ส�ำหรับ

การเป็ นแรงบันดาลใจแรกให้มะแม... คืนนี้ท่านคงมีธุระร้อน ต้องขอ
ประทานโทษที่มะแมมัวแต่ชวนเสียเวลาคุยสัพเพเหระยาวไปหน่อย”

ว่าแล้วก็ระบายยิม
้ อ่อน เหลือบซ้ายแลขวา ตัง้ ตารอฟั งคนใดคน

หนึ่งในสองสามีภรรยาพูดถึงกิจธุระอันเป็ นเรื่องร้อน

คณินทร์กับรักสุรีย์หันมาสบตากัน เหมือนจะเกี่ยงให้อีกฝ่ ายเริ่ม

ก่อนอยู่ในที

“มะแม...” ในที่สุดรักสุรีย์ก็เป็ นฝ่ ายพูดเสียงแหบพร่า “ลูกชาย

คนเดียวของฉันเพิ่งตายไป”

สาวพลังจิตใจหายวาบ

ท่านรัฐมนตรี

นึกต�ำหนิตัวเองที่มัวแต่ออกอาการปลื้ม

จนลืมว่าคนระดับปกครองบ้านเมืองถ่อสังขารมาถึงที่

ท�ำงานหล่อนยามดึก ย่อมไม่ธรรมดา ต้องเกิดเรื่องใหญ่ขน
ั ้ คอขาดบาด
ตายเป็ นแน่แท้

“มะแมกราบขอประทานโทษนะคะที่ไม่ถามถึงธุระเสียแต่แรก”

หล่อนพนมมือไหว้ทงั ้ สองด้วยความรู้สึกผิด “และเสียใจด้วยค่ะกับการ

คนส่วนใหญ่โตมากับการเอาดีในทางด่าโลกใบเก่า

พอพูดถึงลูก สองสามีภรรยาก็กลับไปมีอาการห่อเหี่ยว หมดอาลัย

ความฝั นแบบเก่าๆให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครัง้

อย่างหนูนี่แหละถึงจะเป็ นคนส่วนน้ อย ที่แก่ลงกับการเอาดีในทางสร้าง
โลกใบใหม่”

ปลายเสียงอ่อนล้าของชายวัยกลางคน สะกิดให้มะแมเริ่มรู้สึกตัว

จิตสัมผัสเริ่มท�ำงาน...

ท่านรัฐมนตรี หนึ่งในคณะผู้บริหารประเทศที่นัง่ อยู่ตรงหน้ า หา
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ชัว
่ ชีวิตมนุษย์ สวยงามที่สุดก็ตอนยังคิดได้ว่า ‘เราจะท�ำโลกนี้ให้

มันปลุก

หนึ่งของหล่อนก็มาจากประกายแห่งไฟฝั นในอดีตของเขา
“ดีแล้ว...

หล่อนอีกต่อไปแล้ว

ผู้เคยเป็ นแรงบันดาลใจให้

จากไปก่อนวัยอันควรของลูกชาย”

ตายอยากเหมือนนาทีแรกที่มาถึงอีกครัง้
น�้ ำตาคลอเบ้า

โดยเฉพาะฝ่ ายหญิงถึงกับ

“มะแม... ฉันขอถามตรงๆนะ นี่คือเวรกรรมที่ฉันท�ำไว้แล้วมาตก

กับลูกหรือเปล่า?”

เป็ นค�ำถามแบบ

‘รู้กัน’

ซึ่งรักสุรีย์ไว้ใจสาวพลังจิตว่าจะไม่ปูด
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ความลับร้อนๆอะไรออกมา

ความอลวน เยี่ยงคนที่เหม่อลอยและฟุ้งซ่านมาทัง้ ชีวิต

ไว้ ไม่ใช่ทายาทรับกรรมที่พ่อแม่เคยก่อ ถ้าคนเราต้องมารับกรรมแทน

หายใจยาวลึกเพื่อล้างทุกสิ่งออกจากใจให้หมด กระทัง่ รู้สึกถึงความว่าง

สบายแล้ว”

จิตถึงตัวตนลูกชายที่เกิดจากสองสามีภรรยา

“ไม่หรอกค่ะคุณหญิง ทุกคนเป็ นทายาทรับกรรมที่ตัวเองเคยท�ำ

พ่อแม่

ก็ขอให้พ่อแม่จัดการท�ำบุญให้

แล้วตัวเองงอมืองอเท้าเฉยๆก็

แต่เมื่อเข้าเรื่องได้ติด รักสุรีย์ก็สะกดอารมณ์โศก ยิงค�ำถามแบบ

ไม่อ้อมค้อม

“ลูกฉันไปอยู่ไหน ตอนนี้เป็ นยังไง เธอช่วยดูให้หน่อยเถอะนะ”

มะแมลอบช�ำเลืองมาทางรัฐมนตรีคณินทร์ เห็นฝ่ ายนัน
้ ก�ำลังเบะ

ปากนิดหนึ่ง

วาย แล้วจึงลืมตานับหนึ่งใหม่อีกครัง้ สัมผัสคณินทร์และรักสุรีย์ ถาม
แล้วดวงจิตที่อ่อนแอ วูบไหวง่าย ก็ปรากฏขึ้นในมโนทวารของ

หล่อนอีกครัง้ คราวนี้จึงค่อยแน่ใจว่าถูกตัวแน่ ไม่ใช่การคิดไปเองหรือ
เห็นวิญญาณอื่นใด

“ลูกชายของคุณหญิงชื่ออะไรคะ?”
มะแมเปิ ดตาถาม

ก็เข้าใจโดยตลอดว่าคุณหญิงรักสุรีย์คงชักชวนสามีมาหา

คนที่นัง่ ทางในเห็นโลกวิญญาณได้

“แต๊ก”

และแม้คณินทร์จะไม่เลื่อมใสเรื่อง

พรรค์นี้ แต่ก็ยินยอมตามใจภรรยา เพื่อให้อีกฝ่ ายสบายใจมากกว่าอย่าง
อื่น

มะแมพุ่งสัมผัสรู้เข้าไปที่จิตนัน
้ ครู่หนึ่ง ก่อนจะปิ ดตาลง ลากลม

แท้จริงหล่อนยังไม่เก่งขนาดมีตาทิพย์ รู้เห็นเรื่องราวในมิติอ่ น
ื ได้

รักสุรีย์บอกชื่อเล่นซึ่งหล่อนเป็ นคนตัง้ ให้ลูก และเรียกลูกเช่นนัน
้

มาตลอด

ตามใจชอบไปหมด ขณะที่ความคาดหวังของรักสุรีย์ ยืนพื้นอยู่บนความ

‘แต๊ก’

ครัง้ นี้พลาดไม่ได้เสียด้วย เพราะถ้าพลาดเพียงครัง้ เดียว คนแบบ

เดียว

เข้าใจว่าหล่อนมีตาทิพย์หูทิพย์ชนิดกดปุ่มสัง่ ได้ทุกเวลาตามปรารถนา
คณินทร์ก็จะหลุดมือไป แล้วเรียกคืนกลับมาไม่ได้อีกเลย
อาศัยความเชื่อมัน
่ ในค�ำพยากรณ์ของอัคระ

ที่บอกว่าหล่อนจะ

เข้าถึงตัวรัฐมนตรีผู้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ ดังนัน
้ จึง
ควรไว้ใจชะตา
เป็ นแน่

เห็นว่าธุระนี้ต้องอยู่ในขอบเขตความสามารถของตน

คิดเช่นนัน
้ แล้วจึงค่อยอุ่นใจขึ้น

ยืดตัวตรง

สูดลมหายใจเข้า

สบายๆแล้วผ่อนออกจนหมด คลื่นรบกวนในหัวหายไปสิน
้

หน่วงจิตจับเอาร่างของสองสามีภรรยาเป็ นตัวตัง้ จนแน่ใจว่าเกิด

ภาวะรู้เห็นกระแสชีวิตที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันของทัง้ สอง

แล้วข้ามไป

ตรึกนึกถามหาตัวตนของลูกชาย อันเกิดแต่การใช้ชีวิตร่วมกันบนความ
ขัดแย้งระหว่างท่านรัฐมนตรีกับคุณหญิง

สัมผัสถึงจิตดวงหนึ่งที่อ่อนแอ พร้อมจะแปรปรวน เต็มไปด้วย
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คลื่นจิตของคุณหญิงขณะเอ่ยชื่อลูก
ให้ปรากฏต่อใจมะแมเข้มข้นขึ้น

ละเอียดพรัง่ พรูออกมาเป็ นฉากๆตลอดสาย

เพิ่มสัญญาณความเป็ น

คราวนี้สาวพลังจิตเห็นราย

นายแต๊กเกิดมาด้วยดวงจิตที่มีก�ำลังอ่อน

นับแต่ที่มาจนถึงที่ไปที
และใช้ชีวิตเสวยสุข

แบบลูกเทวดา ไม่เป็ นโล้เป็ นพาย แต่ใจก็ตะเกียกตะกายหาความภาค

ภูมิอยู่ตลอด ความคิดเป็ นไปในแบบสงสารตัวเอง อยากฟ้ องฟ้ า น้ อยใจ
วาสนา

เพียรพยายามนิดหน่อยก็นึกว่าเพียรพยายามมากแล้ว

ชีวิต

ปรากฏเหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ถึงครึ่งทางสู่ดาวเลย
สักดวง

“เท่าที่มะแมจับความรู้สึกได้ ระหว่างมีชีวิต คุณแต๊กเห็นพ่อเป็ น

ฮีโร่ และพยายามเป็ นฮีโร่ให้ได้อย่างพ่อ”
รักสุรีย์ยม
ิ้ ออกเมื่อมะแมทักถูก

ปรโลกของลูกแน่นอน

จึงเกิดความหวังว่าจะรู้เรื่องใน

“ใช่! เขาเป็ นอย่างนัน
้ ”

ฝ่ ายคณินทร์ย่นคิว
้ เล็กน้ อย คิดในใจว่าไม่แปลกถ้าแฟนพันธุ์แท้
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ของเขาจะรู้ซอกแซกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในชีวิตตน

มะแมสั ม ผั ส กระแสความคลางแคลงในตั ว หล่ อ นที่ ล อยมาจาก

คณินทร์ ถือเป็ นคลื่นรบกวนที่ท�ำให้จิตหล่อนขุ่น เนื่องจากกระแสจิต
ของเขามีความแรงเกินคนธรรมดาทัว
่ ไป

สาวพลังจิตจึงคิดขจัดคลื่นรบกวนนัน
้ ทิง้ เสียแต่เนิ่นๆ โดยหันมา

พูดกับคณินทร์ตรงๆ

สาวพลังจิตเปิ ดดูผ่านๆ

นายแต๊กเป็ นชายวัยไล่เลี่ยกับหล่อน

ใบหน้ าเรียวยาว รูปร่างสูงโปร่ง บางภาพดูดี บางภาพดูผอมเก้งก้าง

บางภาพโคลสแววตาชัดจนเห็นแววสับสน แบบคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอ
และวนเวียนอยู่กับการค้นหาไม่เลิก

มะแมใช้เวลาครู่เดียว รวบรวมค�ำพูดที่ตรงความจริง และเป็ น

ความจริงที่ฟังแล้วสบายใจที่สุด

“คุณแต๊กเป็ นหนึ่งในตัวอย่างให้เห็นว่า คนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้

“คุณแต๊กตายโดยไม่รู้ตัว ต่อหน้ าท่านคณินทร์ใช่ไหมคะ?”

รู้แต่ว่าก่อนตายใจร้ายหรือใจดี...

สายตาคมปลาบท�ำเอาท่านรัฐมนตรีใหญ่ผวาหน่อยๆ

“เหอ?”

คลื่นรบกวนอันเกิดจากความคลางแคลงหายวับ แล้วกลับแทนที่

ด้วยกระแสความรู้สึกทึ่ง อึ้ง งงงัน งานนี้ไม่มีทางเล่นกลแหกตาหรือใช้

ค่ะ ถ้าเดาไม่ผิด ตัง้ แต่เด็กๆ เขาเดินไปเห็นขอทานที่ไหน ก็ขอตังค์คุณ
หญิงยื่นให้ที่นัน
่ ใช่ไหมคะ?”
รักสุรีย์ฉีกยิม
้ กว้าง
“จริงด้วย!”

จิตวิทยาอ่านสีหน้ า เพราะเหตุสลดที่เกิดขึ้นปิ ดเป็ นความลับสุดยอด แม้
งานศพในช่วงเย็นก็บอกแค่ญาติคนสนิทให้ไปร่วมรับรู้เพียงไม่กี่คน

ลูกคุณหญิงไม่ใช่คนใจร้ายแน่นอน

มะแมเบนสายตามาหาคณินทร์ ซึ่งเมื่อสบตากัน คณินทร์ก็ขยับ

ด้วยความเชื่อมัน
่ ในตนเองหนัก

ตัวหน่อยๆ และบอกตนเองว่าชักไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มองมาทางตน

นายแต๊ก ครู่หนึ่งก็เห็นนิมิตรูปศีรษะมีบาดแผลอันเกิดจากการทะลุผ่าน

“ส่วนลึกของคุณแต๊กอยากท�ำให้ได้อย่างท่านนะคะ ช่วยคนให้มี

สีหน้ าของมะแมผ่อนคลายลง

แน่นขึ้น

หล่อนท�ำความรู้สึกเข้าไปในอาการหลงตายแบบไม่รู้ตัวของ

แม้เห็นไม่ชัดนัก แต่มะแมก็ค่อนข้างแน่ใจว่าจะแทงหวยไม่ผิด

“ถูกยิงเข้าสมองส่วนหน้ าใช่ไหมคะ? เพราะความรู้สึกนึกคิดดับ

วูบฉับพลัน”

คณินทร์หายใจขัด เอนหลังพิงพนัก คุมสีหน้ าไม่ให้แสดงอาการ

อัศจรรย์ใจออกมา

อันที่จริงเขาทราบหรอกว่าศรีภรรยาชอบไปหาคน

เล่นทางในบ่อยๆ แต่ก็ปล่อยตามสบาย ไม่เคยตามไปพิสูจน์ความจริง
สักที เพิ่งครัง้ นี้พอเจอกับตัว ท�ำเอาถึงกับอึ้งงันพูดไม่ออก
“หนูเห็นได้จริงๆหรือนี่?”

“มะแมก็ต้องสอบถามเอาความแน่ใจเหมือนกันค่ะ

เห็นแจ่มชัดเป็ นผู้วิเศษหรอก...

ยังไม่ถึงขัน
้

พอจะมีรูปคุณแต๊กไหมคะ?

ต้องการเช็คว่านิมิตที่เห็นตรงกันกับคุณแต๊กหรือเปล่า”

มะแม

รักสุรีย์เตรียมมาอยู่แล้ว จึงหยิบอัลบัม
้ รูปจากกระเป๋าสะพายมา

ยื่นให้มะแมทันที
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เสียแล้ว

งานท�ำ ช่วยท�ำให้รู้สึกมีค่า”
“เหรอ?”

คณินทร์ลดเปลือกตาลงเมื่อนึกถึงลูกชาย

เขารู้แต่ว่าชัน
้ หนึ่ง

อยากเป็ นให้ได้อย่างเขา และแม้ชน
ั ้ หนึ่งเคยพูดเรื่องโครงการช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ เขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าฝ่ ายนัน
้ อยากท�ำจริงจังด้วยใจเลย มอง
ไปว่าลูกคิดเล่นๆ

มากกว่าอย่างอื่น
ใจร้าย

อยากท�ำประเดี๋ยวประด๋าวประสาคนไม่มีอะไรท�ำ

“สรุปว่าคุณแต๊กตายด้วยใจที่อยากเอาดีนะคะ

สบายใจ”

ไม่ใช่ตายตอน

คราวนี้ท่านคณินทร์กับคุณหญิงคงทราบว่าควรจะห่วงเขาหรือ

รักสุรีย์อยากยิม
้ แต่ท�ำไมขัดๆอยู่ในอกก็ไม่ทราบ
“เอ้อ... มะแมจ๊ะ”
“คะ?”
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“นายแต๊กเขา...” พูดอ้อมแอ้มไม่เต็มปากนัก แต่ในที่สุดก็หลุด

ออกไปจนได้ “เขาเป็ นเกย์นะ ฉันเคยได้ยินว่าพวกนี้เป็ นคนบาป ตาย

แล้วไปไม่ดี เรื่องนี้มันยังไง เป็ นความจริงหรือเปล่า?”

์ ลับมา”
สิทธิก

“แปลว่าถ้าจะขอให้เธอพูดคุยกับลูกชายฉันเดี๋ยวนี้ ก็คงไม่ได้?”

มะแมสะดุดนิดหนึ่ง เพราะเมื่อครู่ไม่ได้ดูว่าจิตนายแต๊กบิดเบีย
้ ว

“ค่ะ ไม่ได้”

“บาปคือคิดร้ายกับคนอื่น ค�ำถามคือ เกย์นี่จ�ำเป็ นต้องคิดร้ายกับ

“มะแมไม่ทราบวิธีค่ะ

สักแค่ไหน แต่เมื่อทราบข้อมูลเช่นนัน
้ ก็แก้ความเข้าใจให้ผู้อยู่ข้างหลัง

คนอื่นไหม? มันไม่จ�ำเป็ นค่ะ และมะแมก็คิดว่าจิตแบบคุณแต๊กไม่ใช่
คนบาปหรอก”

“คิดผิดๆ บิดๆเบีย
้ วๆทางเพศก็ไม่เป็ นไรหรือ?”
“เป็ นชายรักหญิง

แต่ดักข่มขืนผู้หญิงได้

ก็ควรได้ช่ อ
ื ว่าคิดท�ำ

เรื่องบิดเบีย
้ วกว่าเกย์เยอะ... เกย์ท�ำดี มีบุญติดตัวไปมากกว่าชายท�ำชัว
่
แน่ๆ!”

รักสุรีย์กะพริบตาสองสามที อย่างไรใจก็ยังคลายไม่หมด

“ไหนบอกชัดๆได้ไหม ตอนนี้นายแต๊กเขาไปอยู่ไหน สบายหรือ

ล�ำบาก ฉันรู้สึกว่าเธอปลอบให้สบายใจมากกว่าพยายามตอบค�ำถามตาม
ตรง... บอกความจริงมาเถอะ ฉันจะได้ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา”
มะแมผ่อนลมหายใจยาวก่อนตอบซื่อๆ

“คุณแต๊กก�ำลังฝั นอยู่ค่ะ ไม่รู้ตัวว่าตาย ไม่รู้ตัวว่าเป็ นใคร เหมือน

กับที่พวกเราเป็ นกันทุกคืนขณะหลับ...
จิตเตรียมใจไม่ได้เลย”

กรรมเก่าสัง่ ให้เขาตายแบบตัง้

“หมายความว่าเขายังไม่ไปเกิดหรือ?”

“จิ ต ดวงใหม่ ที่ แ ตกต่ า งจากจิ ต ในภพมนุ ษ ย์ อุ บั ติ ข้ ึ น แล้ ว ล่ ะ ค่ ะ

เพียงแต่จิตเดิมของคุณแต๊กซัดส่าย
โซเซอยู่

เท่าที่มะแมเห็น

สะลึมสะลือ”

มีก�ำลังอ่อน

จิตที่อุบัติใหม่เลย

ก็คงกินเวลาระยะหนึ่งกว่าจะรู้สึกตัวแบบ

“ที่เขาว่าสามวันเจ็ดวัน วิญญาณจะกลับมาหาญาติ ก็เพราะเพิ่ง

ฟื้ นตัว ฟื้ นส�ำนึกและความทรงจ�ำงัน
้ หรือ?”

“มะแมยังเห็นมาไม่มากพอจะยืนยัน แต่บอกได้ตามคัมภีร์อย่าง

หนึ่ง คือพวกที่กลับมาหาญาติได้นี่ ถ้าไม่เป็ นพรหมก็เทวดา หรือเปรต...
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หากเกิดใหม่เป็ นมนุษย์ หรือเป็ นสัตว์ หรือตกไปอยู่ในนรก ก็คงหมด

“เธอปลุกเขา หรือช่วยให้เขารู้สึกตัวไม่ได้หรือ?”

แต่รู้อย่างหนึ่งว่าถึงมีวิธีอยู่จริง

อาศัยก�ำลังมากกว่ามะแมเยอะ”

ก็ต้อง

“ถ้าฉันท�ำบุญอุทิศให้เขาตอนนี้ จะช่วยบ้างไหม?”

“อุทิศให้เขาบ่อยๆก็เหมือนเอาความสว่างจากเราไปท�ำให้ความ

รับรู้ของเขาสว่างไสวขึ้นได้ค่ะ แม้ในขณะที่เขายังงัวเงียสะลึมสะลืออยู่
ก็ตาม อย่างน้ อยก็อาจช่วยให้เขาตื่นเร็วขึ้น”
“ดี... ฉันจะได้เร่งท�ำให้เขาสบาย”

“เขาจะได้สบายหรือเปล่าไม่รู้ รู้แต่เราสบายที่ได้ท�ำนัน
่ แหละค่ะ”

คณินทร์ขมวดคิว
้ ใจหนึ่งชักเลื่อมใสสาวน้ อยตรงหน้ า แต่อีกใจก็

ระแวงประสาคนที่อยู่ในดงเสือสิงห์กระทิงแรดมาทัง้ ชีวิต
“แล้วใครเป็ นคนสัง่ ฆ่าผม?”

โพล่งถามอย่างเข้าใจว่าถ้ามะแมรู้ดี ก็ต้องตอบได้ทุกข้อ

สาวพลั ง จิ ต ฟั งแล้ ว ก็ ท ราบทั น ที โ ดยไม่ ต้ อ งอาศั ย สั ม ผั ส พิ เ ศษ

เรื่องถึงเลือดถึงเนื้อครัง้ นี้คือการจ้างวานสังหารกัน

คือคณินทร์ แต่ลูกชายที่นัง่ อยู่ด้วยรับเคราะห์ไปแทน
“ขออนุญาตไม่ดูให้ได้ไหมคะ

มะแม”

เป้ าหมายที่แท้จริง

เพราะขัดกับกฎการท�ำงานของ

“ขัดยังไงหรือ?”

สีหน้ าสีตาของคณินทร์ยังเป็ นปกติ แต่เสียงเริ่มขุ่นแบบคนไม่ได้

อย่างใจ

“ถ้าค�ำบอกของมะแมกลายเป็ นเบาะแสให้ท่านคณินทร์ทราบว่า

ใครอยู่เบื้องหลัง ก็คงเกิดการตามล้างจองเวรกัน มะแมไม่อยากให้ค�ำ
พูดของตัวเองกลายเป็ นต้นเหตุให้มีคนตายเพิ่ม”

“แล้วถ้าหนูไม่บอกผม ผมจะระวังหน้ าระวังหลังได้อย่างไร?”
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“บอกหรือไม่บอก

อยู่แล้ว

ดื้อๆแบบนี้เขาชอบนัก!

อย่างไรช่วงนี้ท่านก็ต้องระวังตัวเต็มอัตราศึก

เพราะฉะนัน
้ มะแมเลือกที่จะไม่บอก

เพิ่มความเสี่ยงจากการคิดเล่นงานใครอีก”

“เอาล่ะ... ผมไม่บังคับใจหนูก็ได้”

เพื่อช่วยไม่ให้ท่านต้อง

“หนูคิดปล่อยให้คนชัว
่ ลอยนวลหรือ?”

“ไม่ มี ใ ครลอยนวลจากเมล็ ด พั น ธุ์ ค วามชั ่ว ที่ ตั ว เองเพาะไว้ ไ ด้

หรอกค่ะท่าน การคิดฆ่ามนุษย์เป็ นบาปใหญ่ ไม่ต่างจากเพาะเมล็ดพันธุ์ฺ
ของต้นหนามไว้ในชีวิต เมื่อไหร่ถึงเวลาโต เมื่อนัน
้ เมล็ดพันธุ์ย่อมงอก
ออกมาเป็ นหนามทิ่มแทงให้เกิดบาดแผลทางวิญญาณ
เป็ นบาดแผลตามเนื้อตัวในภายหลังอยู่แล้ว”

แล้วมีของแถม

“ขอบพระคุณค่ะ!”

ยิ่งมอง ยิ่งฟั ง คณินทร์ยิ่งนึกพิศวาสความคมคายของมะแมมาก

ขึ้นทุกที ความอยากช�ำระแค้นลดลง เปลี่ยนเป็ นอยากปลดกระดุมเสื้อ
หล่อนขึ้นมาแทน

แล้วเขาก็เผลอส�ำรวจสัดส่วนของหล่อนชัว
่ ขณะหนึ่ง

อยากเห็นว่าใต้ร่มผ้าจะบาดตาบาดใจเหมือนค�ำพูดหรือไม่

ถ้าให้ตีราคาความอยากได้เป็ นเงิน เขาเคยหมดไปมากที่สุด ๒๐

คณินทร์แค่นยิม
้

ล้านกับการซื้อผู้หญิงสวยระดับใจมาตามาเป็ นสมบัติส่วนตัว แต่บอกได้

“ถึงมะแมเห็นว่าใครบงการ ค�ำพูดของมะแมก็ไร้หลักฐาน การ

คนนี้!

“หนูจะให้ผมรอวิบากกรรมลงโทษวายร้ายไปเอง?”

เอาค�ำพูดที่ไร้หลักฐานไปจับตัวใครมาลงโทษนับเป็ นอัปมงคล สิ่งที่ตาม
มาต้องร้ายมากกว่าดีแน่ๆ คิดดูสิคะ ถ้ามะแมพูดผิด หรือท่านตีความค�ำ
พูดของมะแมผิด ไปคิดจองเวรกับคนที่ไร้ความผิด บาปใหญ่จะตกอยู่
กับใคร? เรื่องนี้ขอให้พ่ งึ ต�ำรวจซึ่งมีวิธีการพิสูจน์หลักฐานเถิดค่ะท่าน”

“อย่าโยกโย้เลย หนูบอกผมมาเถอะ เรื่องค่าตอบแทนรับรองว่า

เลยว่าเขายอมเซ็นเช็คจ่ายทันที ๒๐ ล้านเพียงส�ำหรับคืนแรกกับหล่อน
พอจุดชนวนด้วยความคิดทุ่มเงิน

ออฟฟิ ศเล็กๆจะปฏิเสธเงินหลักสิบล้านได้สักกี่น้� ำกัน?

“เอาล่ะ...” คุณหญิงรักสุรีย์เป็ นคนเอ่ย เมื่อเห็นบรรยากาศชักไม่

ค่อยดี “คืนนี้ฉันขอบใจเธอมาก แต่หวังว่าโอกาสหน้ าจะได้รับความช่วย

เหลือจากเธอเกี่ยวกับนายแต๊กอีก”

“เห็นใจเถอะนะคะ มะแมดูให้ไม่ได้จริงๆ ไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทน

“ด้วยความยินดีค่ะคุณหญิง”

ไม่มีใครรู้ว่าหนูคือกุญแจอย่างเด็ดขาด!”
หรือเหตุผลอื่นใดทัง้ นัน
้ !”

น�้ ำเสียงหล่อนเรียบ เย็น นุ่มนวล แต่หนักแน่น สอดคล้องกันกับ

สายตานิ่งๆที่ประกาศเจตจ�ำนงชัดแจ้ง

คณินทร์ท�ำหน้ าเครียด เยี่ยงผู้มีอ�ำนาจล้นฟ้ าที่ถูกขัดใจ ยิ่งทราบ

ว่ามะแมให้ความนับถือตนอยู่ก่อน แต่ไม่ยอมตามใจอย่างนี้ ก็ยิ่งเคือง
เข้าไปใหญ่

ทว่าหลังจากจ้องตากันครู่หนึ่ง

ความงามกระจ่างที่ปราศจาก

ความกลัว นิ่งอยู่กับจุดยืนอันเป็ นตัวของตัวเองแบบมะแม ก็กลายเป็ น
สิ่งเร้าใจใหม่ ท�ำให้คณินทร์คลี่ยม
ิ้ มุมปากไปแทน

ไฟราคะก็ลุกโชนเป็ นจริงเป็ น

จัง ประสาเพลย์บอยที่อยากได้ต้องเอาให้ได้ กะแค่ผู้หญิงเจ้าของโฮม

ไม่อน
ั ้ แล้วก็รับประกันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมสัญญาว่าจะ
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ด้วยความ

สุ้มเสียงให้เกียรตินัน
้ ชวนให้มะแมหันไปแย้มยิม
้ เต็มใจ
รักสุรีย์เอ่ยชวนสามี

“เรากลับกันทีรึ? รบกวนหนูมะแมนานแล้ว”

“เดี๋ยว... ผมขอเวลาอีกสักสิบนาที ผมชักสนใจอยากศึกษาเรื่อง

จิตวิญญาณขึ้นมาแล้วสิ”

มะแมประสานตากั บ คณิ น ทร์ อ ย่ า งรู้ ทั น เข้ า ไปถึ ง ก้ น บึ้ งจิ ต ใจ

อยากศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือ?

กระโจนเข้ามาขย�้ำหล่อนมากกว่า!

เห็นๆอยู่ว่าฝ่ ายนัน
้ ก�ำลังอยาก

แต่จะเป็ นไรไปเล่า ที่หล่อนอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปกับคุณหญิงรัก

สุรีย์มาขนาดนี้

เป้ าหมายสุดท้ายก็เพื่อเข้าถึงตัวท่านรัฐมนตรีตรงหน้ า
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มิใช่หรือ?

ในกรณีที่ค�ำพยากรณ์ของอัคระเป็ นจริง

ก็อยากรู้เหมือนกันว่า

หล่อนจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ชายคนนี้ได้แค่ไหน

เปลี่ยนแปลงจะแผ่รัศมีกว้างขวางออกไปสักเพียงใด

และผลของการ

“มิได้ค่ะ ตรงกันข้ามเลย”
“อ้าว!”

“มันมีความเข้มข้นบางอย่างก่อตัวเป็ นรูปเป็ นร่างชัด ถ้าเรียกกัน

ฝ่ ายคณินทร์นัน
้
มองความนิ่ง กล้าสานตาไม่หลบของมะแมว่า

เป็ นภาษาชาวบ้านก็คงประมาณว่า... ตัวหื่น!”

“หนูช่วยบอกผมทีได้ไหมว่าเริ่มมีสัมผัสทางจิตตัง้ แต่เมื่อไหร่”

เรียบ แต่เขาก็รู้สึกได้ถึงหางเสียงที่ส่งแรงกระทุ้งมาถึงเขา

นัน
่ คือการประกาศท้าความสามารถของเขา!
มะแมยิม
้ บางๆ

การเห็นทัง้ เปลือกนอกและแก่นในของมนุษย์

ท�ำให้รู้สึกเหมือนคณินทร์ก�ำลังเล่นละครตลก ราคะของเขาเหมือนลาวา
เดือดปุด พร้อมจะไหลเป็ นน�้ ำลายออกมาทางมุมปากอยู่รอมร่อ แต่ยัง
อุตส่าห์วางมาดสุภาพเคร่งขรึมเป็ นผู้ใหญ่ที่น่านับถือได้อย่างเนียน
แต่หล่อนก็ไม่ถือสา

และความเป็ นคนไม่ถือสาก็ช่วยให้หล่อน

แยกชัน
้ ความรู้สึกได้ ระหว่างความเคารพดัง้ เดิม กับความสังเวชใจที่
เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ

“เริ่มต้นมีจิตสัมผัส?

อือม์...

ก็จากประสบการณ์ทางใจในชีวิต

ประจ�ำวันธรรมดาๆนี่แหละค่ะ สัมผัสแรกที่เกิดขึ้นแจ่มชัด มะแมจ�ำได้
สนิท ตอนนัน
้ ยังไม่เคยเรียนรู้จากที่ไหนมาก่อน”
คณินทร์ท�ำหน้ าสนใจฟั ง

“ยังไง”

“ขอเล่าตรงๆเลยนะคะ”
“ต้องงัน
้ สิ”

“สมัยยังเรียนหนังสือ มะแมมีแฟนคนหนึ่ง ปกติจะใจเย็น อยู่

ใกล้แล้วสบายใจ อากาศรอบตัวเหมือนปลอดโปร่ง ท่านคณินทร์คงพอ
จะนึกออกนะคะ คนแบบนัน
้ ”
“นึกออก”

ท่านรัฐมนตรีใหญ่สะดุ้งหน่อยๆ แม้เสียงเล่าของหญิงสาวจะราบ
“เอ๋อ” คณินทร์ท�ำเป็ นหัวเราะ “ยังไงเอ่ย?”

“จริงๆผู้หญิงทุกคนน่าจะสัมผัสได้

ความรู้สึกอัดอัน
้ แบบเพศผู้

เวลาโดนหนุ่มๆจดจ้องด้วย

เพียงแค่ครัง้ นัน
้ ไม่ธรรมดาตรงที่มะแม

ก�ำลังนัง่ หันหลังให้ และตาก็จดจ่ออยู่กับหนังสือ แต่ไหงกลับรู้สึกถึงเงา
ทะมึนของแฟนที่อยู่เบื้องหลังได้”

คณินทร์ชักนัง่ ไม่เป็ นสุข ขยับมือขึ้นลูบลูกคางเกร็งๆ เพราะรู้สึก

ว่าก�ำลังฟั งเรื่องเข้าตัว เพียงแต่ส�ำเนียงของหญิงสาวราบเรียบสนิท ไม่
เหมือนแกล้งตีวัวกระทบคราดเท่าใดนัก

“เหรอ... อือม์... แล้วหนูหันกลับไปก็เจอแฟนก�ำลังแอบจ้องมอง

อยู่จริงๆใช่ไหมล่ะ?”

“ค่ะ! ก�ำลังยืนท�ำสายตาน่ารังเกียจอยู่ทีเดียว”

หญิงสาวยิม
้ รื่นเล่าข�ำๆ และชายวัยพ่อก็ช่วยหัวเราะแปร่งๆ

“แล้วไงต่อ หนูต่อยอดมาเป็ นการรู้จักพัฒนาจิตสัมผัสได้ยังไง?”

“มะแมเริ่มสังเกตความแตกต่างในดวงจิตของมนุษย์เราค่ะ ปกติ

ตอนคิดฟุ้งๆหรือเหม่อๆตามเรื่องตามราว

ดวงจิตจะอยู่ในสภาพแตก

ซ่านรวมไม่ติด สัมผัสเข้าไปจะไม่รู้สึกเหมือนมีรูปร่างทางจิต”
“อือม์...”

คณินทร์ผงกศีรษะน้ อยๆอย่างพอจะนึกตามได้

นึกถึงความ

“วันหนึ่ง มะแมก�ำลังนัง่ อ่านหนังสืออยู่ แล้วแฟนย่องมาข้างหลัง

ฟุ้งซ่านเหม่อลอยเป็ นปกติของลูกชายทีไร รู้สึกเหมือนแหวกว่ายอยู่ใน

“เพราะกระแสความปลอดโปร่งของแฟนหนูลอยมาให้สัมผัสและ

“แต่ถ้าคนๆหนึ่งเกิดราคะจัด หรือบันดาลโทสะรุนแรง ดวงจิตจะ

เงียบๆ ตอนนัน
้ มะแมรู้ได้โดยไม่ต้องหันหลังไปมอง”
จ�ำได้?”
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คณินทร์เดา แต่มะแมสัน
่ ศีรษะปฏิเสธ

หมอกควันน่าร�ำคาญที่จับต้องไม่ได้ทุกที

รวมกระแสเป็ นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแบบหนึ่ง”
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รักสุรีย์ฟังมะแมพูดเช่นนัน
้ แล้วชักสนใจ

เพราะคุ้นกับ

ประสบการณ์สัมผัสท�ำนองนัน
้ มาบ้างเหมือนกัน เพียงแต่ไม่เคยคุยกับ
ใครจริงจัง

อย่างมากก็บ่นๆหรือนินทากับเพื่อนท�ำนองว่าตานี่ท่าทาง

หื่นๆ ตานัน
่ หัวคล้ายหม้อไหที่มีงูชูคอโผล่ข้ น
ึ มา ก็เท่านัน
้

“อย่างที่เธอเห็นราคะของแฟนเป็ นรูปเป็ นร่างนี่เหมือนอะไร?”
“เขาย่องมาข้างหลัง

มะแมจ�ำกระแสความเป็ นเขาได้

คือยังมี

รูปร่างหน้ าตาอันเป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นเขาอยู่ แต่เพีย
้ นไป เหมือน

แปลงร่างจากเทพบุตรผู้น่ารักเป็ นปี ศาจราคะ มืดทะมึน สูงใหญ่ข้ น
ึ แล้ว
ก็มีความอัดอัน
้ กระวนกระวาย

ผิดไปจากความสดใสปลอดโปร่งแบบ

เดิมๆ”

คณินทร์และรักสุรีย์ท�ำหน้ าเข้าใจ

แสดงว่าเป็ นประสบการณ์

สามัญที่ทุกคนเคยคุ้นมาก่อน ยามสัมผัสคนที่มีความก�ำหนัดแรง

“ช่วงนัน
้ เผอิญมะแมเข้าอินเตอร์เน็ต เจอคนโพสต์ข้อความเกี่ยว

กับการท�ำวิปัสสนาตามพระพุทธเจ้า ก็เกิดความประหลาดใจค่ะว่าท่านก็
ให้เห็นอะไรท�ำนองนี้เหมือนกัน”
“งัน
้ เรอะ?”

ด้วยเหรอ?”

บุรุษอาวุโสท�ำหน้ าฉงน

“คือท่านให้ดูใจตัวเอง

“เห็นอย่างนี้เป็ นวิปัสสนา

เห็นจิตโดยความเป็ นภาวะที่ไม่เหมือน

เดิม แตกต่างไปเรื่อยๆ เมื่อไหร่มีราคะให้รู้ว่ามีราคะ เมื่อไหร่ราคะ
หายไปก็ให้รู้ว่าราคะหายไป

เมื่อรู้ว่าลักษณะราคะในตนเป็ นอย่างไร

ก็จะพบว่าราคะเป็ นธรรมชาติที่เหมือนๆกัน ตอนมีราคะ จิตคนเราไม่

คล้อยตาม ขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจหรือไม่พอใจคนๆนัน
้ ”

“สรุ ป คื อ หนู เ ริ่ ม เห็ น จิ ต คนตอนมี ส ภาพเป็ นราคะและโทสะ

แรงๆ?”

“นัน
่ เป็ นช่วงเริ่มต้นค่ะ พอแน่ใจว่าเห็น ก็เห็นแยกย่อยต่อไปอีก

ว่าวิธีที่แต่ละคนเกิดราคะและโทสะนัน
้ ต่างกัน

โทสะก็หนักเบาผิดกัน เลยเชื่อมโยงไปให้เห็นว่าที่มาที่ไปของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ตามใจตัวเองมากก็ร้อนแรง ข่มใจตัวเองเกินก็อึดอัด”
“หมายถึงการควบคุมอารมณ์

ต่างกันน่ะเหรอ?”
“ค่ะ!

เป็ นตัวจ�ำแนกให้เกิดความแตก

มะแมเล็งเห็นว่ากรรมของแต่ละคนต่างกันจากจุดใหญ่จุด

นี้แหละ ทุกคนมีกิเลส แต่จะอดกลัน
้ หรือคล้อยตามกิเลสไม่เท่ากัน ถ้า
ใครลอยตัวอยู่เหนือกิเลสผิดๆได้เป็ นปกติ

“อย่างผมรู้สึกถึงใจที่ปลอดโปร่งสบายของหนูในตอนนี้ นี่ก็คือผล

รวมของการที่ใจไม่เอาบาป?”

“รูปจิตในวินาทีนี้ คือผลรวมของกรรมทัง้ หมดที่ผ่านมา ทัง้ ฝ่ าย

บุญและฝ่ ายบาป และกรรมทัง้ หมดที่ผ่านมา ก็ยืนอยู่บนการตามกิเลส
หรือฝื นกิเลส”

“ค�ำว่า ‘รูปจิต’ ที่หนูใช้นี่เหมือนกายทิพย์ หรือร่างที่จะเกิดขึ้น

หลังความตายหรือเปล่า?”

“เอาเป็ นว่ารูปจิตพอจะส่อได้ค่ะว่าถ้าตายเดี๋ยวนี้ ใครจะไปดีหรือ

ไปร้าย หล่อสวยหรือน่าเกลียดประมาณไหน”

มะแมเห็น ไปๆมาๆจึงได้แต่หัวเราะแก้เก้อ

ใช่ไหม?”

“ประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน

ใครจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเท่านัน
้ ”

เพราะไม่อยากมีราคะให้

ก็คือประสบการณ์ทางจิตสินะ

“ค่ะ... เรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยคุยกัน เพราะปกติจะไม่สังเกต ถ้า

เป็ นราคะของเราเอง

เราจะหน้ ามืดเหมือนถูกแม่เหล็กดูดให้วิ่งเข้าใส่

แต่ถ้าเป็ นกลิ่นอายราคะของคนอื่น เราจะรังเกียจ หรือไม่ก็เกิดอารมณ์
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ก็จะเป็ นคนมีจิตใจปลอด

โปร่ง เยี่ยงคนถือศีล ๕ สบายๆเพราะใจไม่เอาบาปอยู่เอง”

ต่างกันโดยมูล เราเห็นของตัวเองได้ ก็เห็นของคนอื่นได้”
ท่านรัฐมนตรีฟังจบถึงกับหมดอารมณ์

แรงอัดของราคะและ

“รูปจิตนี่ ไม่จ�ำเป็ นต้องเสมอกันกับรูปกายที่เป็ นหน้าตาภายนอก
“ค่ะ! บางคนรูปหล่อ รูปสวย เพราะสัง่ สมกรรมอันน่าเจริญหูเจริญ

ตาไว้ในปางก่อน แต่กรรมในปั จจุบันตกแต่งให้รูปจิตภายในขีเ้ หร่มาก”

“ถ้ายังไม่ตาย ก็มีโอกาสกลับไปกลับมา พัฒนาหรือเสื่อมลงได้

ตลอดเวลา แล้วแต่ช่วงไหนจะสัง่ สมนิสัยอย่างไรใช่ไหม?”
มะแมมองคณินทร์ยม
ิ้ ๆ

ค�ำถามของเขาสะท้อนว่าสังเกตเห็น
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อะไรอย่างนี้ด้วยตนเองมาก่อนอยู่แล้ว
“ค่ะท่าน

รูปกายหลอกว่ามีตัวเราอยู่ตัวหนึ่ง

เรื่อยๆทัง้ วันทัง้ คืน

หรือไม่ก็ส�ำหรับคนที่สามารถเห็นรูปจิตอยู่

“ถ้าดูตามเธอว่า รูปจิตฉันตอนนี้คงมัวซัว กะด�ำกะด่าง เลอะๆ

มืดบ้างตามกรรม

แต่จะถูกเปิ ดโปงล่อนจ้อนที่รูปร่าง

“อย่างจิตฉันตอนนี้ มันเป็ นรูปร่างยังไง?”

มะแมปรายตามองคุณหญิง

เห็นอยู่ว่ารูปจิตโดยรวมยังสกปรก

ถ้าขาดใจตายปั จจุบันทันด่วน ก็คงไม่พ้นวิสัยเปรตหรือวิสัยเดรัจฉาน

แต่จะให้บอกแบบเปิ ดเผยตามตรง คุณหญิงคงเสียก�ำลังใจ ไม่

อยากท�ำบุญต่อ ทัง้ ที่อุตส่าห์เริ่มบากบัน
่ มาบ้างแล้ว จึงเบี่ยงเบนให้สนใจ
ภาวะในปั จจุบันเดี๋ยวนัน
้ แทน

“จิตของคุณหญิง ก็เป็ นจิตที่เกิดความอยากรู้ไงคะ”
เริ่มจากรับรู้ว่าตัวเองอยู่ในอิริยาบถ

แบบไหน ตัง้ ท่าอยู่ยังไงก็ให้รู้สึกแบบนัน
้ หลังตรงหรือหลังงอ แขนขา
งอหรือเหยียดอยู่ เอาเท่าที่รู้สึกได้ตามจริงเป็ นพอ”
รักสุรีย์รู้สึกถึงหลังที่งอเล็กน้ อยตามสบาย

หน่อยๆ เปลี่ยนเป็ นตัง้ ตรง ขึ้นมา

คอเอียง

ศีรษะเอน

“แล้วไง?”

มะแมสัมผัสถึงอาการเกร็ง เจืออยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่

เลิกของฝ่ ายนัน
้ จึงบอกว่า

“ในอาการทางกายที่ก�ำลังเป็ นอยู่

มโนภาพว่ามีตัวคุณหญิงนัง่ อยู่

เท่าที่คุณหญิงรู้สึก

ก็คือ

ให้ความรู้สึกว่าเป็ นสตรีรูปร่างหน้ าตา

และท่าทางอย่างนี้ ผมยาวประบ่า ประมาณนี้ ถูกไหมคะ?”
“อือ... รู้สึกอย่างนัน
้ ”

ตอบรับอย่างเห็นว่าเป็ นเรื่องง่ายๆตามปกติ
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เทอะๆชอบกลนะ ฉันเห็นตรงกับความจริงหรือเปล่านี่?”

น้ อย
ค่ะ”

“เห็นไปเรื่อยๆก็จะไม่ประมาท

ไม่อยากท�ำแม้แต่บาปเพียงเล็ก

วันต่อวันก็จะพบว่าภายในของเราสว่างจนเต็มดวงไปเองแหละ

“ถ้าตายไปในวันที่รู้สึกสว่าง ถึงจะได้ไปดีใช่ไหม?”

“ก็ประมาณนัน
้ ค่ะ แต่ต้องสบายใจเป็ นปกติด้วยนะคะ ไม่ใช่ชว
ั่

ประเดี๋ยวประด๋าว ความสบายใจเป็ นปกติคือเครื่องยืนยันว่ารูปจิตของ
เรามีความชัดเจนคงเส้นคงวา ไม่ใช่ภาพล้มลุก กลับไปกลับมาง่าย”

“นัน
่ สิ แล้วเธอเห็นเป็ นรูปจิตยังไง?”
“คุณหญิงเห็นเองก็ได้ค่ะ

มิได้ จึงอ้อมแอ้ม

มะแมหัวเราะให้ฟังออกเป็ นเรื่องข�ำมากกว่าจริงจัง

รักสุรีย์ถามด้วยสีหน้ าอยากรู้เต็มที่

“นัน
่ แหละค่ะ

ก็เห็นความ

พร้อมจะคิดไม่ดี เป็ นไปเพื่อความมืดหม่น หาความสว่างสดใสเต็มดวง

คิดอาจถูกปกปิ ดไปทัง้ ชาติ
เดี๋ยวนี ”้

ชัว
่ ขณะหนึ่งที่รักสุรีย์รู้สึกถึงรูปจิตในท่านัง่ ของตน

กรรมทางความ

สว่างบ้าง

หน้ าตาในชาติถัดไป

แต่จิตเปลี่ยนไป

ถ้ารู้สึกได้ ก็คือเห็นจิตของตัวเองว่าก�ำลังเป็ นอย่างไร”

เรียกว่านิมิตของผู้หญิงคนหนึ่งก�ำลังนัง่ สงสัยอยู่

ตอบแล้วมะแมเองก็ได้คิด

จริงๆมีการเฉลยคร่าวๆอยู่แล้ว

ว่า

กรรมที่ท�ำๆกันอยู่จะบังเกิดผลในคติเบื้องหน้ าท่าไหน ถ้าปกติอึดอัดใจ
มากก็มีแนวโน้ มจะหน้ าตาไม่น่าดู
จะหน้ าตาชวนชม

แต่ถ้าปกติสบายใจมากก็มีแนวโน้ ม

และเมื่อมองอย่างคนเห็นวิญญาณ นาทีนี้มะแมจึงรู้ซ้ งึ ว่า “ตาย

แล้วเกิดใหม่” มีได้จริงตัง้ แต่กายยังทรงสภาพเดิมอยู่ ดังเช่นคุณหญิง
รักสุรีย์ที่เคยเป็ นพวกบอดสนิท ฆ่าคนยังไม่ยอมรับว่าเป็ นบาป มาบัดนี้

ได้เกิดใหม่เป็ นพวกสว่างสลัว มีแก่ใจท�ำบุญอุทิศให้เปรตทุกวัน รูปจิตดู
ดีกว่าเดิมมาก

รักสุรีย์ยังอยากรู้อีก

“เมื่อสามารถเห็นจิตคนที่ยังมีชีวิตเป็ นๆ

ตายได้?”

ก็สามารถเห็นจิตคน

“ใช่ค่ะคุณหญิง เพราะธรรมชาติของจิต ยังไงก็ต้องเป็ นรูปนิมิต

อะไรอย่างหนึ่ง”

“แล้วที่เธอบอกว่าตาแต๊กเหมือนยังฝั นวกวนอยู่ จิตของเขามีรูป

dungtrin.com 337

ยังไง?”

“ไม่มีรูปที่แน่นอนไงคะ เป็ นดวงจิตที่ซัดส่าย ยังคุมเป็ นรูป รวม

เป็ นร่างไม่ได้
กัน”

เหมือนกับที่เมื่อครู่เราคุยเรื่องคนจิตฟุ้งซ่านเหม่อลอย

คณินทร์พลอยอยากรู้ข้ น
ึ มาอีกคน

“วิธีคิดที่เป็ นระเบียบชัดเจนของท่านคณินทร์

ท�ำให้จิตมีรูปคม

ชัด มีความคงที่แบบเป็ นตัวของตัวเอง แล้วความเป็ นใหญ่แบบคณะผู้

ปกครอง ความเป็ นคนส�ำคัญของประเทศ ก็ปรุงปั ้ นให้จิตมีรัศมีอ�ำนาจ
กว้างขวางด้วย”

ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รู้สึกถึงอัตตาที่พองโต

ในท่านัง่

ภูมิฐานเป็ นสง่าของตน แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าขณะนัน
้ จิตของตนที่ปรากฏ
ในการรับรู้ของมะแมเป็ นอย่างไร

“ผมเคยสั ง เกตเหมื อ นกั น ว่ า แต่ ล ะคนมี ค วามเข้ ม ข้ น ทางจิ ต

วิญญาณไม่เท่ากัน เหมือนเอาร่างกายมานัง่ ให้เราดูด้วยตา แต่ใจไม่ได้
อยู่ตรงนัน
้ หรืออ่อนเหลวจนกระทัง่ ใจเราไม่อาจรับรู้ความเป็ นเขา นี่ก็
คือส่วนหนึ่งในการสัมผัสถึงจิตเขาด้วยใช่ไหม?”

“ค่ะ คนจิตอ่อนจะไม่ค่อยเป็ นที่จดจ�ำ ถึงแม้รูปร่างหน้ าตาดีแค่

ไหน ก็ขาดพลังประทับลงไปในความรู้สึกของคนเห็น แต่อย่างของท่าน

คณินทร์ กายกับจิตเป็ นไปในทางเดียวกัน คือพร้อมท�ำงานใหญ่ พร้อม
ออกตัวแรง พร้อมริเริ่มแปลกใหม่ คนเห็นท่านถึงได้จดจ�ำและนึกถึง
ท่านว่ามีอิทธิพลในทางเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว”

คณินทร์รู้สึกเหมือนไฟแห่งความเป็ นนั กเปลี่ยนแปลงกลับคุโชน

ขึ้นใหม่ หลังจากดับมอดมาหลายปี

และชั ว
่ ขณะที่ ไ ฟแห่ ง ความเป็ นนั ก เปลี่ ย นแปลงโชติ ช่ วงขึ้ นมา

จากคณินทร์นัน
่ เอง ฝ่ ายมะแมก็สัมผัสได้ถึงความเป็ น ‘เรื่องใหญ่’ เรื่อง
ตัดรูปร่างหน้ าตาออกไป

เหตุการณ์ใหญ่น้อยที่จะเกิดขึ้นในโลก
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พลังใหญ่อย่างคณินทร์ ถูกมองเป็ นคติได้สองแง่...

หากมองในแง่ความสามารถคิดสร้างสรรค์ ก็อาจกล่าวว่า ความ

คิดในหัวของคนดีนาทีเดียว อาจกระเพื่อมออกไปเป็ นความเจริญ
ของโลกได้นานนั บศตวรรษ!

“แล้วจิตของผมล่ะเป็ นยังไง?”

หนึ่ง ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้ าต่อตา

“เหตุการณ์ใหญ่” ขอเพียงมีไฟพอ

มนุษย์แต่ละคนคือแนวโน้ มของ

และคณินทร์ก็คือแนวโน้ มของ

แต่ในคนๆเดียวกัน หากมองในแง่ความสามารถที่จะโลภ ก็อาจ

กล่าวได้เช่นกันว่า โจรหิวโซ ยังเป็ นภัยได้แคบจ�ำกัดกว่าเศรษฐีท่ี
อิ่มไม่พอเสียอีก!

เมื่อถืออ�ำนาจการเปลี่ยนแปลงไว้ในมือ

โลภ อะไรคือตัวก�ำหนด?

เขาจะเป็ นคนดีหรือคน

อันที่จริงงานเปลี่ยนใจนักการเมืองให้อยากเป็ นคุณต่อโลก หาใช่

ปฏิบัติการฝื นธรรมชาติไม่ เพราะนักการเมืองต้องสัง่ สมบารมี ต้องเคย
ให้อะไรกับคนหมู่มากมาบ้าง

ส�ำหรับคณินทร์ แค่ท�ำให้กลับไปมีแก่ใจเหมือนเดิมก็พอ!

“รูปจิตของท่านคณินทร์ มีแนวโน้ มพอที่จะได้เป็ นนายกรัฐมนตรี

ในอนาคตทีเดียวนะคะ”

ค�ำนี้โดนใจคณินทร์มากที่สุดนับแต่นัง่ ฟั งมาเป็ นชัว
่ โมง เขาโน้ ม

ตัวมาข้างหน้ าทันที เผลอตัวถามแบบหมดมาดสุขุม
“แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็ น?”

แทนที่จะตอบค�ำถาม มะแมกลับท�ำเป็ นไม่ได้ยิน แต่พูดอย่างที่

อยากพูด

“สมัยท่านคณินทร์ท�ำรายการหัวเราะเยาะเคราะห์ร้าย

มีอยู่ครัง้

หนึ่งที่มะแมคิดในใจว่าพูดได้อย่างนี้ สมควรเป็ นนายกรัฐมนตรีจริงๆ”
“พูดว่ายังไง?”

คุณหญิงรักสุรีย์เป็ นคนถาม เพราะใจก็อยากให้สามีด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู้น�ำสูงสุดของประเทศเช่นกัน

“ท่านว่า... ถ้ายิ่งใหญ่ไม่พอจะทําให้ลูกเมียมีความสุข แล้ว

จะมียศ มีต�ำแหน่ ง มีเงิน ไปทําไม?”

คณินทร์สะอึก ไม่กล้าช�ำเลืองภรรยาว่าก�ำลังเกิดปฏิกิริยาเช่นไร
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แต่ครู่หนึ่งก็ยม
ิ้ เจื่อนๆเอ่ยกับมะแม
“คุ้นๆนะ

บางทีผมก็จ�ำไม่ค่อยได้ว่าปล่อยมุขเด็ดอะไรไว้บ้าง

บ่อยครัง้ พอคนเอามาฉายซ�้ำให้ฟัง
เอง”

ถ้าจะมีชีวิตเพื่อเอา

“มะแมขออนุญาตเรียนให้ท่านคณินทร์ทราบถึงอุปสรรคส�ำคัญ

แต่ถ้าอยากยิ่งใหญ่จริง

ก็ต้องคิดท�ำชีวิตคนอื่น

มะแมฟั งแล้วปลื้มท่านจับใจ

ถ้าระบอบ

ประชาธิปไตยโหวตเลือกนายกได้ ตอนนัน
้ มะแมโหวตเลือกท่านทันที!”
คุณหญิงรักสุรีย์หัวเราะหึหึอย่างเมียรู้ไส้รู้พุงผัวดี
“ท่านคณินทร์ท่านเป็ นนักคิด นักพูด”
เน้ นค�ำสุดท้ายหนักๆแล้วค้างไว้แค่นัน
้

เกรงเสียบรรยากาศ

“ความคิดของนักพูดอย่างท่านคณินทร์

มากมาย

สัง่ สมบารมี

มะแมรีบสานต่ออย่าง
‘นักท�ำ’

ขึ้น

สร้าง

ท�ำดีเพื่อให้คนอื่นเป็ นสุขกว่าตัวท่านเองได้มากพอ

ก็คง

อย่างน้ อยก็มีมะแมรวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง...

และเมื่อใดท่าน

เป็ นบทพิสูจน์ว่าพูดได้แบบนี้ ท�ำได้แบบนี้ สมควรครองต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็ นที่สุด!”

รักสุรีย์ชักหมัน
่ ไส้สามีตนเอง

ถ้าพูดเรื่องให้เขาเป็ นนายกฯนี่

หล่อนจะออกแรงเชียร์ เพราะได้ดีมาถึงตนด้วย แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็ นคน
ดี อยากให้คนอื่นได้ดีมีสุขกว่าตน อันนี้ขออนุญาตคันมือคันไม้หน่อย
“กี่ปีผ่านไป ฉันก็เห็นท่านคณินทร์พูดเก่งอยู่อย่างนัน
้ ”

ถ้ อ ยค� ำ คลุ ม เครื อ ก� ำ กวมของคุ ณ หญิ ง เกื อ บท� ำ ให้ บ รรยากาศ

เปลี่ยนเป็ นอึมครึม คณินทร์กลืนน�้ ำลายลงคอฝื ดๆ ท�ำเป็ นยกข้อมือดู
เวลา

“เอาล่ะ... นี่ก็เกินสิบนาทีที่ผมขอต่อเวลาหนูมานานแล้ว ขอบใจ

มากนะส�ำหรับคืนนี้”

เป็ นฝ่ ายขอลาเองดื้อๆ เขาควักกระเป๋าเงินออกมาหนีบธนบัตรใบ

ละพันออกมาทัง้ หมด นับได้สิบกว่าใบ วางบนโต๊ะให้แบบไม่ต้องเรียก
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เห็น

สีหน้ าเรียบเฉย ไม่ดีใจ ไม่ตาลุก ไม่มีอาการกระตือรือร้นกับเงินค่าแรง

ความสุขใส่ตัว แค่เป็ นคนธรรมดาสักคนก็พอ อย่าตะเกียกตะกาย
ให้เป็ นสุขยิ่งกว่าเราได้!

พอวางแล้วก็เหลือบดูปฏิกิริยาของมะแมแวบหนึ่งด้วย

ยังนึกไม่ออกเลยว่าเป็ นค�ำของตัว

“ตอนนัน
้ ท่านขยายความไว้ด้วยค่ะว่า

ยิ่งใหญ่ให้มาก

ขอ กับทัง้ ไม่ให้โอกาสปฏิเสธ

เกินอัตราเลยสักนิดเดียว

บนเส้นทางสู่ดวงดาวของท่านสักข้อได้ไหมคะ?”
คณินทร์เลิกคิว
้ สูง

มาก”

“หือ? ได้สิ! ท�ำไมจะไม่ได้ ค�ำแนะน� ำของหนูมีประโยชน์กับผม
“มะแมอยากบอกว่า...

ตรงข้าม เส้นทางจะล�ำบากขึ้น”

ไม่ใช่ก�ำจัดศัตรูแล้วอุปสรรคจะน้ อยลง

พูดสัน
้ ที่สุด อย่างจะให้คณินทร์รู้ว่าหล่อนรู้ ว่าเขาคิดตามเช็คบิล

คนสัง่ เก็บตนเองแน่ๆ

“หมายความว่ายังไง?”
คณินทร์ถามตรงๆ

“ด้วยอ�ำนาจและบารมีของท่าน

จะก�ำจัดชีวิตใครสักคนทิง้ นัน
้

ง่ายมาก แต่ให้รับมือกับสิ่งที่ตามมานัน
้ แสนยาก”
ผู้อาวุโสกว่าแค่นยิม
้

“หนู อ ยากให้ ผ มลื ม เรื่ องที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ลู ก ชายตั ว เองในวั น นี้ ใ ช่

ไหม?”

“มะแมไม่ได้อยากให้ท่านท�ำเป็ นลืม

จะเป็ นอุปสรรคบนเส้นทางสู่จุดหมายสูงสุด...
แค้นสูงสุด อันไหนน่าเลือกกว่ากันล่ะคะ?”

แต่อยากบอกว่าความแค้น

จุดหมายสูงสุดกับความ

เหมือนไม่ได้ยินมะแมพูด คณินทร์ประกาศกร้าว
“มันสมควรได้รับการลงโทษ!”

“ไฟโกรธ เป็ นบทลงโทษขัน
้ ต้น ไฟแค้น เป็ นบทลงโทษขัน
้

กลาง ไฟนรก เป็ นบทลงโทษขัน
้ สุดท้าย... ท่านคิดว่าจะมีไฟแบบ
ไหนลงโทษคนบงการฆ่าท่านได้นานไปกว่าไฟเหล่านั น
้ อีก?”

“ก่อนไปเจอไฟนรก มันต้องเจอไฟพิโรธจากฉันก่อน จะได้เห็น
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บทที่ ๒๓

กันว่ามันรู้จักฉันน้ อยไป!”

มะแมก้มหน้ าถอนใจ ทัง้ ตัวของคณินทร์เหมือนกลายเป็ นก�ำแพง

ขนาดยักษ์ที่หล่อนไม่คิดว่าตนมีก�ำลังพอจะปี นข้ามหรือเจาะให้ทะลุได้
ไหว

แต่แล้วก็ลอบคลี่มุมปากยิม
้ นิดหนึ่ง เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่า วันแรก

มีไว้เริ่มต้น ไม่ใช่มีไว้ส�ำเร็จ!

เส้นทางที่มะแมแล่นรถไป

หันมองทางไหนก็เจอแต่ความ

กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ลิบๆคือทิวเขาเหยียดยาว เห็นแล้วลืมภาพตึก
รามบ้านช่องรกระเกะระกะในเมืองใหญ่เสียได้
ก่อนยุค ๒๐๐๐

คล้ายหลุดมาอยู่อีกมิติ

พื้นที่กว้างใหญ่นัน
้ เป็ นบริเวณตอนเหนื อของต�ำบลหนองสาหร่าย

อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข้างทางซ้ายขวาเห็นชาวบ้านท�ำ

ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และสวนน้ อยหน่ากันมาก เวลาคล้ายหมุนช้าลง รอ
การเจริญเติบโตอย่างเป็ นไปเองของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ไม่มีใครออกมา

ยืนเร่งรัดธรรมชาติด้วยความกระวนกระวายใดๆ ผิดกับในเมืองหลวงที่
เกิดการเร่งรัดงานให้เสร็จทันเส้นตายอยู่ทุกวัน
เอาน้ องอิก
๊ มาด้วย

บอกแค่จะพามาเปิ ดหูเปิ ดตา

ซึ่งเด็กหญิงก็

เชื่อตามนัน
้ ตอนแรกก็ดด
ี๊ ๊ากับการได้ออกต่างจังหวัดกับพี่มะแม แต่ยิ่ง
ไกลออกมา ทัศนียภาพรอบด้านยิ่งโล่ง เห็นแต่ผืนดิน เห็นแต่แปลงพืช
ไร่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด

จนชักงงว่าพี่มะแมจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหน

ท�ำไมถึงไม่มีขบวนรถนักท่องเที่ยววิ่งให้เห็นบ้าง

ใกล้เทือกเขาเข้าไปทุกที น้ องอิก
๊ ยืดคอท�ำตาโต เหลียวซ้ายแล

ขวาสองสามขวับ เหมือนจะหาเครื่องหมายบอกแหล่งท่องเที่ยวบ้าง แต่
เมื่อหาไม่เจอก็หดคอกลับมานัง่ ท�ำหน้ าเบื่อตามเดิม

มะแมยิม
้ เฉย ข้างหล่อนคือสิ่งมีชีวิตตัวน้ อยที่หล่อนแสนรัก รู้สึก

เป็ นสุขกับการเดินทางไกลร่วมกัน เหมือนหอบหิว
้ มาช้านาน และยินดี
จะไปไหนไปกันตราบภพชาติสน
ิ้ สลาย

คิดในใจว่าเร็วๆนี้อาจใจอ่อน ยอมให้น้องอิก
๊ เรียกหล่อนว่าแม่ก็ได้

จะแปลกอะไร ในเมื่อมีหนุ่มอาสาเป็ นพ่อของเด็กอยู่ทงั ้ คน!
“พี่มะแมคะ”
“หือม์?”

“ใกล้ถึงที่เที่ยวหรือยัง?”

“ภูเขาข้างหน้ านี้ไง ไม่เห็นหรือ?”
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“มีน้� ำตกเหรอคะ?”

“ไม่รู้สิ แต่ถึงที่แล้วอิก
๊ อาจจะอยากขึ้นไปชมวิวเล่นก็ได้นะ”
เด็กหญิงอิก
๊ ท�ำหน้ าพิศวง

ไม่เข้าใจพี่มะแมว่าถ้าจะดูวิว

ท�ำไม

ให้ลมหายใจของน้ องอิก
๊ หยุดชะงักไปชัว
่ ขณะ
ทางกายระลอกหนึ่ง

มะแมซึ่งจับสังเกตอยู่ตลอดเวลา เห็นเช่นนัน
้ ก็ทักถาม
“จ�ำได้ไหม?”

ต้องถ่อมาไกลขนาดนี้ ทิวเขาตรงหน้ าเห็นแล้วดาดๆ หาที่ไหนก็ได้

น�้ ำตาหยดแหมะที่พวงแก้มยุ้ยของเด็กหญิง

“เชื่อเถอะ แบบนี้ไม่ใช่จะหาจากไหนก็ได้หรอก”

อิก
๊ กระตุกนิดๆ ก่อนหัวเราะด้วยความจักจี้ เดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วกับ

การโดนดักความคิด

เพราะเริ่มรู้ด้วยตนเองว่าความคิดก็แค่คลื่นชนิด

หนึ่ง ขอเพียงมีใจใหญ่ ใจว่างพอ คลื่นความคิดของใครลอยมาก็ดักรู้
กันได้

อารมณ์เบื่อแบบเด็กๆหายไป

กลายเป็ นความใส่ใจจิตของตน

แทน อิก
๊ ก�ำหนดสร้างวงกลมขึ้นตรงหน้ าโดยไม่หลับตา เป็ นกีฬาทาง

จิตที่เธอเริ่มหัดเล่นตัง้ แต่หลายวันที่ผ่านมา เดี๋ยวนี้เธอเห็นวงกลมขาว
แจ่มชัดได้ทงั ้ ลืมตา

แสดงถึงความสามารถหน่วงนึก

ชนะจักษุวิถี ซึ่งไม่ใช่จะหาใครท�ำอย่างนี้ได้ง่ายๆ

สนุกกับการเห็นวงกลมบดบังทุกสิ่งตรงหน้ า

ระดับที่มโนวิถี

คล้ายรูปทรงและ

สีสันทัง้ หลายหายไปหมด แต่พอจิตอ่อนก�ำลัง วงกลมเริ่มเลือน สรรพ
สิ่งรอบตัวก็ปรากฏกับตาใหม่

จังหวะที่มะแมจะเลีย
้ วรถเข้าทางดิน

อิก
๊ ก�ำลังเห็นแต่วงกลม

ที่ทอแสงสว่างนวลปานดวงจันทร์อยู่ด้วยความเพลิดเพลิน
ชะลอแล้วจอดรถ หันมาส่งเสียงเรียกเบาๆ

มะแมจึง

“อิก
๊ ”

ที่สุด

ชื่ อของแต่ ล ะคนเป็ นคลื่ นเสี ย งที่ ป ลุ ก ให้ ถ อนจากสมาธิ ไ ด้ ง่ า ย

แม่หนูน้อยตัดกระแสการรับรู้จากภายในกลับมาสู่โลกภายนอก

แล้วขานรับ

“คะ?”

แทนค�ำตอบ

ใหญ่ไม่เล็ก

หญิงสาวบุ้ยปากให้มองป้ ายไม้ข้างทาง

ส�ำนักชีเชิงตะกอน!

ขนาดไม่

ชื่อนัน
้ จู่โจมจับใจ กระแทกให้ผุดความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแรง มีผล
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ก่อนเกิดอาการสัน
่ เทิม
้

“ค่ะ... จ�ำได้!”
อก

เสียงเล็กๆตอบกลับมา
มะแมพยักหน้ าน้ อยๆ

จะมีให้ใครอื่น

หางเสียงสัน
่ พร่าด้วยแรงสะอื้นสะเทือน
คล้ายเป็ นอาการที่มีให้กับตนเองมากกว่า

สายตาจับจ้องไปเบื้องหน้ าอย่างโล่งอกกับการได้ท�ำ

หน้ าที่ของตนเองโดยบริบูรณ์แล้ว
ของน้ องอิก
๊

ตามการวางหมากบนเส้นทางกรรม

แตะเท้ากดคันเร่ง พารถวิ่งตรงไปตามทางดินเป็ นระยะเกือบสอง

กิโลเมตร จึงล่วงเข้าเขตส�ำนักชีซ่ งึ ตัง้ อยู่ ณ เชิงเขาลูกหนึ่ง
บรรยากาศรอบลานดินกว้างหลังก�ำแพง

แบบสถานปฏิบัติธรรมภูธร

คือความ

มองทางไหนมีแต่กอไผ่

‘ไม่มีอะไร’

และที่แทรกอยู่

ระหว่างกอไผ่ประปรายตรงโน้ นตรงนี้ คือกุฏิของแม่ชี ทัง้ ใหม่บ้าง เก่า
ซอมซ่อบ้าง

มะแมท�ำการบ้าน

ศึกษาหาอ่านความเป็ นมาของส�ำนักชีเชิง

ตะกอนไว้พอสมควร ซึ่งก็เป็ นไปโดยสะดวก เนื่องจากที่นี่ข้ น
ึ ทะเบียน

เป็ นหนึ่งในสมาชิกสถาบันแม่ชีไทย จึงมีประวัติพร้อมแผนที่หาง่ายจาก
อินเตอร์เน็ต

เดิมที ‘แม่ใหญ่’ เป็ นชีอยู่ในวัด ‘ไกลโศก’ ซึ่งตัง้ อยู่ห่างออกไป

ราว ๑๐ กิโลเมตร เป็ นที่นับถือ ชื่อเสียงขจรขจาย หญิงชายทัง้ ในต�ำบล
และต่างต�ำบลพากันมาเป็ นลูกศิษย์ลูกหามากหน้ าหลายตา

ถึงจุดหนึ่ง ยิ่งวันสาวแก่แม่ม่ายก็ยิ่งแสดงความจ�ำนงขอบวชชีถือ

นิสัยอยู่กับแม่ใหญ่เพิ่มขึ้นทุกที
มาตัง้ ส�ำนักต่างหากเสีย

ท่านเจ้าอาวาสจึงเห็นควรให้แยกออก

มิฉะนัน
้ วัดของท่านอาจกลายเป็ นวัดส�ำหรับชี

มากกว่าเป็ นวัดส�ำหรับพระไป
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แม่ใหญ่มีปฏิปทาหลักคือเจริญมรณสติเป็ นบาทฐาน

เชี่ยวชาญการเทศน์เกี่ยวกับเรื่องความตายได้จับจิต

และ

หลายคนสลดใจ

ระงับความฟุ้งซ่าน อยากถือบวชตลอดชีวิตเพียงเพราะฟั งแม่ใหญ่เทศน์
ขณะเป็ นประธานการเผาศพครัง้ เดียวเท่านัน
้
เมื่อแยกตัวออกมาจากวัด

หลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงมีด�ำริให้ตงั ้ ชื่อ

ส�ำนักชีที่มีความหมายในทางมรณสติ

กับทัง้ ให้คนเฒ่าคนแก่ที่อยาก

อุทิศศพเป็ นธรรมะเตือนสติแก่คนในต�ำบล ได้บอกลูกหลานให้น�ำร่างไร้
วิญญาณมาวางบนเชิงตะกอนท้ายส�ำนักชีแห่งนี้ แม่ชีเจ้าส�ำนักจะได้ใช้
เป็ นอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมอันยิ่งใหญ่

ความต่อเนื่องร่วม ๓๐ ปี ท�ำให้กลายเป็ นประเพณีประจ�ำต�ำบล

ไปเสียแล้ว กล่าวคือใครตายก็จะเอาศพมาให้แม่ใหญ่เผา ผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อ
อยากได้บุญครัง้ สุดท้าย

ต่างก�ำชับลูกหลานให้น�ำศพตนมาสาธิตสัจจะ

ความจริงที่ส�ำนักชีเชิงตะกอนแห่งนี้เท่านัน
้

บางรายลูกหลานนิมนต์พระมาสวดที่วัดอื่นก่อน

แต่บางรายก็

ล�ำโพง ได้ยินก้องกังวานไปทัว
่ บริเวณ

หล่อนจ�ำได้สนิ ทและติดใจกับสุ้มเสียงอันทรงพลังธรรมะของแม่

ใหญ่ ขณะฝาโลงถูกพระเพลิงผลาญจนเผยศพที่เริ่มด�ำเป็ นตอตะโก

“ใครคิดว่าศพนี้คือมนุษย์ ให้หยุดคิดได้แล้ว มันเป็ นแค่ฟืนท่อน

หนึ่ง ที่วางอยู่บนท่อนฟื นอื่นๆเท่านัน
้ ... ใครคิดว่าตัวเองจะรอดจากการ

เป็ นศพ คนนัน
้ ยังไม่รู้ความจริงของร่างกายตัวเอง ที่เหมือนระเบิดเวลา
ถูกจุดชนวนให้นับถอยหลังมาตัง้ แต่เกิด...

ใครคิดว่าจะได้หายใจไป

เรื่อยๆ วันหนึ่งจะพบว่าต้องหยุดหายใจ และกลายเป็ นเพื่อนกับศพตรง
หน้ านี้...

เชิงตะกอนคือที่ที่ไฟจะให้ความยุติธรรมกับทุกคนเท่าเทียม

กัน ทุกคนจะแสดงความจริงสุดท้ายเท่ากันที่นี่”

เผาให้เห็น เทศน์ให้ฟัง นับเป็ นพิธีทรงเกียรติตามพุทธประเพณี

โดยแท้

แม่ใหญ่ยังสอดแทรกธรรมะอันเป็ นอานิสงส์แห่งอานาปานสติ

กรรมฐาน ประเทืองปั ญญาขัน
้ สูงเข้าไว้ด้วย เช่น
“คนที่เฝ้ ารู้ลมหายใจตัวเองจนช�ำนาญ

ในที่สุดจะรู้ว่าตัวเองมี

เอาศพมาเผาที่นี่โดยตรง แบบไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองเวลาเลยทีเดียว

์ ายใจได้อีกนานแค่ไหน”
สิทธิห

์ ิทธิเ์ หนือพิธีการอื่นใดอยู่แล้ว
ศักดิส

นึกว่ารู้เรื่องความตาย เหมือนแท้จริงหล่อนไม่เคยรู้อะไรเลย

เพราะถือว่าการได้ให้แม่ใหญ่เป็ นผู้จุดไฟเผา

นับเป็ นเกียรติ

มีความ

ร�่ำลือกันว่าผู้ตายที่ถูกเผา ณ วัดเชิงตะกอน มักมาเข้าฝั นลูก

หลานด้วยหน้ าตาเอิบอิ่ม

เล่าสู่กันฟั งอยู่เนืองๆ

ยิม
้ แย้มแจ่มใส

ยังความปลาบปลื้มโสมนัส

กลายเป็ นความฝั งใจเชื่อในระดับต�ำบลว่าอุทิศ

ศพเป็ นธรรมทานในสถานธรรมของแม่ใหญ่แล้ว
เท่านัน
้ ที่อ่ น
ื หมดสิทธิ ์

มะแมลองหาดูวิดีโอในยูทูปเล่นๆ

มีสิทธิไ์ ปแต่สวรรค์

แต่ปรากฏว่ามีคนเคยใช้มือ

ถือบันทึกงานประชุมเพลิงที่เชิงตะกอนของส�ำนักชีไว้จริงๆ หล่อนจึงมี
โอกาสเห็นปาฏิหาริย์ในทางเทศนาของแม่ใหญ่มาแล้ว
น� ำ

คลิปนัน
้ เริ่มต้นด้วยการน� ำโลงศพลงจากรถกระบะ

มีพระเดิน

ตามด้วยขบวนญาติแบกโลงน� ำมาวางบนขอนไม้ที่ซ้อนกันเป็ นฟื น

ฌาปนกิจ ญาติๆร่วมกันน� ำดอกไม้จันทน์มาวาง จากนัน
้ แม่ชีผู้สูงวัยก็
มาเป็ นผู้จุด ‘เพลิงมงคล’ แล้วหลีกไปนัง่ เทศนาประกอบการเผาผ่าน
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คลิปสัน
้ ๆแค่ ๖-๗ นาที มีผลให้มะแมเห็นอะไรต่างไปมากมาย ที่
แค่เข้าเขตส�ำนักชี ก็ส�ำเหนียกสัมผัสถึงความเป็ นของจริง สถาน

ที่อันดูกระจอกงอกง่อยด้วยไอดินกลิ่นไร่แห่งนี้
ให้บังเกิดไพศาล

วิญญาณก็ไม่ปาน

ยังความผาสุกทางใจ

ราวเข้าสู่ปราสาทยิ่งใหญ่แห่งพระมหาจักรพรรดิทาง

บริเวณที่กันไว้ให้จอดรถ มีรถกระบะเก่าและใหม่อยู่สองสามคัน

ก่อนหน้ า มะแมจอดรถไว้ใต้กอไผ่กอหนึ่ง แล้วพาน้ องอิก
๊ ลงเดินตัดลาน
ดินมาด้วยกัน

ย่างก้าวอันเงียบเชียบ

ธรรมชาติรอบด้าน

กับจิตสงบที่กลมกลืนเป็ นอันเดียวกับ

น� ำหล่อนกับเด็กในปกครองมาถึงเขตที่มีแม่ชี

หน้ าตาอ่อนเยาว์คนหนึ่งก�ำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเศษใบไม้อยู่
ตามล�ำพัง

แม่ชีรู้สึกถึงการปรากฏตัวของคนแปลกหน้ า จึงชะงักมือและหัน
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มา พอสบตากัน มะแมก็ทราบว่าวัยของท่านไม่อ่อนเยาว์เหมือนใบหน้ า
แล้ว

“กราบสวัสดีเจ้าค่ะ”

พนมมือไหว้อย่างอ่อนช้อย ด้วยก�ำลังใจไม่ต่างจากกราบพระผู้น่า

เลื่อมใส

“มาหาญาติหรือจ๊ะ?”

แม่ชีวัยไม่ต่ำ� กว่า ๔๐ ยิม
้ ทักตอบอย่างมีไมตรี ไม่แปลกใจกับการ

เห็นคนต่างถิ่นที่มาเยือน ในความเหมือนคนสิน
้ ไร้ไม้ตอกของผู้สถิตอยู่
ณ แดนนี้ แท้จริงเป็ นคนอิ่มเอิบด้วยอริยทรัพย์ภายใน มองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น แต่สัมผัสด้วยใจอันเปิ ดโล่งไร้มลทินได้

“พี่สาวมาแต่งงานกับคนแถวนี้

ฟั งแม่ใหญ่เทศน์ในวันเผาศพชาวบ้าน ก็ติดใจกลับมาฟั งอีก เพราะไม่

เหมือนอะไรที่เคยเจอมาก่อนในชีวิต สองสามปี ก็ขอบวชเลย พอดีช่วง
นัน
้ เป็ นทุกข์ทางโลกมากด้วย”
คะ”

“คนแถวนี้ก็คิดกันท�ำนองนัน
้ แหละ... แต่แบบหนูนี่ แม่ชีไม่ค่อย

ได้เห็นนะ ขอโทษเถอะ เป็ นนางแบบหรือเปล่าจ๊ะ ดูเด่นเหลือเกิน”
“ไม่ใช่เจ้าค่ะ

“มาจากกรุงเทพฯเจ้าค่ะ”

“กุฏิของแม่ใหญ่อยู่ด้านโน้ น ตัง้ อยู่เดี่ยวๆ” พูดแล้วชีไ้ ปทางทิศ

“สวัสดีจ้ะ หนูช่ อ
ื อะไร?”

แทนค�ำตอบ อิก
๊ ร้องดังๆหลังท�ำหน้ าเค้นคิดมานาน
“ละไม!”

หลายคน พอเจอก็รู้เอง”

ทัง้ แม่ชีและมะแมต่างก็สะดุ้งโหยงพร้อมกัน

“ที่นี่สงบน่าอยู่จังนะเจ้าคะ”

“บนอินเตอร์เน็ตมีคนเอาคลิปแม่ใหญ่ไปเผยแพร่แล้วเจ้าค่ะ แม่

ใหญ่ไม่ใช่แค่คนของต�ำบลหนองสาหร่ายที่เดียวแล้ว”

คนกรุงเทพฯพากันมามากขึ้นเรื่อยๆนะ

บ่อยๆ”

“แม่ชีเป็ นคนที่นี่หรือเจ้าคะ?”

“ไม่หรอก แม่ชีมาจากทางใต้โน่นแน่ะ”
“แล้วท�ำไมมาอยู่ถึงนี่ได้เจ้าคะ?”
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“หา?” แม่ชีท�ำหน้ าตื่น “หนูรู้ช่ อ
ื แม่ชีด้วยหรือนี่?”

“ก็ช่วยกันสงบจนน่าอยู่นัน
่ แหละจ้ะ แล้วหนูรู้จักแม่ใหญ่จากไหน

บางเสาร์อาทิตย์นี่รถเก๋งจอดข้างหน้ าหลายคัน

มะแมเป็ นนัก

หนึ่ง เพราะฝ่ ายนัน
้ จดจ้องเธอแน่วนิ่งผิดปกติ

หนึ่ง “หนูเดินตรงไปเรื่อยๆ มีชาวบ้านก�ำลังนัง่ สนทนาธรรมกับท่านอยู่

“รู้อยู่เหมือนกันแหละ

ขออนุญาตแนะน� ำตัวนะเจ้าคะ

แม่ชีหันมายิม
้ ใส ทักทายหนูอก
ิ๊ แต่แล้วพอสบตากันก็ชะงักนิด

“ท่าทางจะมาไกลนะนี่”

แม่ชีหัวเราะเบาๆ

แม่ชีหน้ าอ่อนยิม
้ กว้างขวาง

“แล้วนี่ลูกสาวเหรอ?”

มะแมเรียนท่านอย่างนอบน้ อม

ล่ะ?”

“ที่นี่คงเหมือนเกาะใหญ่ส�ำหรับคนลอยคอในทะเลมานานนะเจ้า

จิตวิทยาการปรึกษา”

“เปล่าเจ้าค่ะ หนูอยากมากราบแม่ใหญ่”

แม่ชีมาเยี่ยมเขาแล้วตามมา

ล้นออกไปถึงทางเข้า

ที่รู้จัก
ปาน

มองเด็กที่ยังคงจ้องหน้ าตนนิ่งแล้วขนลุกซู่

นอกจากแปลกใจ

ยังประหลาดใจที่อีกฝ่ ายเรียกตนราวกับผู้ใหญ่ทักเด็กน้ อยก็ไม่

มะแมยิม
้ เจื่อน ท�ำหน้ าไม่ถูก รีบทอดแขนโอบไหล่น้องอิก
๊ หนีบๆ

ไว้อย่างจะเตือนให้ระงับอาการหน่อย
“ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ”

เอ่ยพลางหัวเราะแหะๆไปด้วย

สาวของมะแมก็ชอบโพล่งขึ้นมาแบบไม่ค่อยมีมารยาท
ด้วยนะเจ้าคะ”

“บางทีน้อง

กราบขอขมา

พูดจบก็ยกมือไหว้ และก้มลงท�ำหน้ าดุๆสัง่ ให้เด็กในปกครองไหว้

ขอโทษแม่ชีตามตน
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น้ องอิก
๊ ขมวดคิว
้ หน่อยๆ ก่อนยกมือไหว้อย่างเสียไม่ได้ มะแม

“ค่ะ... อยาก”

“งัน
้ หนูไปกราบแม่ใหญ่ก่อนนะเจ้าคะ”

“คุณแม่ขา...”

เห็นท่าไม่ดีก็รีบขอตัว

แม่ชีละไมจ้องเด็กหญิงด้วยแววสนเท่ห์

ท�ำท่าเหมือนจะเหนี่ยว

รัง้ ไว้เพื่อถามให้หายข้องใจ แต่มะแมไม่รอช้า ฉวยมือน้ อยได้ก็ออกเดิน

อ้าว

พอห่างจนพ้นระยะได้ยิน หญิงสาวก็ปรามเบาๆ

“น้ องอิก
๊ ! คนอื่นเขาไม่ได้จ�ำได้เหมือนหนูนะ ทักทายแบบนัน
้ จะ

เหมือนทะลึ่งไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เกินไปหน่อย”

การพบคนที่ ‘เคย’ อ่อนอาวุโสกว่า ท�ำให้ส�ำนึกของน้ องอิก
๊ กลับ

เป็ นคนแก่ไปชัว
่ ขณะ แต่เมื่อถูกเตือนให้รู้สึกตัวก็ก้มหน้ า
“ค่ะ”

หางเสียงยังแฝงอยู่ด้วยกระแสความคิดค้าน

มะแมต้องเตือนด้วยส�ำเนียงเข้มขึ้น

จะว่าดื้อก็ได้

จน

“จ�ำไว้! หนูไม่ใช่คนเดิมแล้ว แม่ชีพิรมลตายไปแล้ว ตอนนี้หนูคือ

เด็กหญิงอนิทรา และทัง้ ชีวิตที่เหลือก็จะเป็ นผู้หญิงชื่ออนิทรา ไม่กลับ

“งัน
้ เรียกสิ”

หญิงสาวปิ ดตาลง เสียงเล็กๆนัน
้ ช่างไพเราะเพราะพริง้ เหลือเกิน

ราวกังวานไกลมาจากอดีตกาลอันแสนสุข
ปานไหน

นับภพนับชาติมากี่ครัง้

เกินค�ำอธิบายว่ามากมาย

มะแมได้แต่ปล่อยให้น้� ำตาไหลเป็ น

สาย ซึมซับสัมผัสละมุนของร่างแบบบางในอ้อมกอด โดยไม่มีค�ำใดผ่าน
พ้นริมฝี ปากออกมาเลย

ไม่รู้ท�ำไมถึงรักและอยากครอบครองเด็กคนนี้ ไว้กับตัวขนาดนั ้น

รู้แต่ย้ำ� กับตนเองอีกครัง้ ว่าจะไม่มีวันยกให้ใครเป็ นอันขาด!

กุฏไิ ม้ของแม่ใหญ่มีชานเรือนกว้างด้านหน้ า

เพียงพอที่จะ

รองรับญาติโยมได้หลายสิบคน ขณะนัน
้ แม่ใหญ่นัง่ เด่นเป็ นประธานอยู่
บนเก้าอีห
้ วาย แม้วัยล่วง ๘๐ กลางๆจะท�ำให้หลังงองุ้มลงบ้าง ก็ยังคง
เห็นสง่าด้วยรัศมีเฉิดฉายงดงามจับตา

บนพื้นกุฏิขณะนัน
้ มีชาวบ้าน ๗ คนนัง่ พับเพียบบ้าง ขัดสมาธิบ้าง

ไปเป็ นแม่ชีพิรมลได้อีก หัดมีสัมมาคารวะให้ถูกกาลเทศะด้วย”

ฟั งแม่ใหญ่สอนกันอยู่ โดยมากเป็ นหญิงชายมีอายุ ดังนัน
้ เมื่อหญิงสาว

ของอีกฝ่ าย

เป็ นจุดรวมสายตาของหลายคนที่นัง่ อยู่ใกล้บันไดไปในทันที

อิก
๊ ท�ำหน้ าจ๋อยก้มมองพื้น มะแมหยุดเดิน ใช้มือจับไหล่ทงั ้ สอง

“แล้วรู้ไว้อีกเรื่องหนึ่ง...” พูดเสียงแข็งพลางจ้องลึกลงไปในดวง

กับเด็กหญิงรูปงามเดินย่องขึ้นเรือนมานัง่ กราบกรานแม่ใหญ่ จึงกลาย
แม่ใหญ่ยังคงมีสมาธิอยู่กับการสอนหญิงวัยกลางคนที่นัง่ เอียงคอ

ตาอิก
๊ เยี่ยงผู้ใหญ่ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า “หนูอาจเคยเป็ นตัวของตัวเองมา

พนมมือแต้ตรงหน้ า ไม่ใส่ใจการมาของอาคันตุกะใหม่

มะแมคนเดียว!”

นะลูกนะ

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากมะแม

โดยที่ลูกไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้ว”

์ องพี่
ก่อน แต่ตอนนี้หนูเป็ นเด็ก ตัดสินใจเองไม่ได้ และเป็ นกรรมสิทธิข

เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นสานตาตอบด้วยความกริ่งเกรงในท่าทีขึงขัง

พอเห็นแววหวาดในดวงตาลอกแลกของน้ องอิก
๊

มะแมก็น้� ำตา

คลอเบ้า ทรุดร่างลงคุกเข่า ดึงร่างน้ อยเข้ามาสวมกอดเต็มอ้อม ด้วย
ความรู้สึกแสนรักแสนหวง

“ยังอยากเรียกแม่อยู่ไหม?”
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“อย่ามัวแต่กลัวเขาจะส่งปี ศาจมาหาเรา

กลัวตัวเราเองเถอะ

แค่ส่ง
ั สมนิ สัยช่างก่นด่าและสาปแช่งให้มาก

พลังของ

ค�ำร้ายๆก็จะเหมือนมนต์เรียกปี ศาจมาเป็ นนายทางความคิดได้
“มันยัว
่ ให้หนูโกรธ แล้วก็ท�ำตัวสมควรถูกแช่งนี่เจ้าคะ”

“ลูกเอ๋ย เขาท�ำตัวอย่างไรถือเป็ นเรื่องธรรมดาของเขา แต่ท่ี

ลูกท�ำให้เขาดีขน
ึ ้ หรือเลวหนั กกว่าเดิม ถือเป็ นกรรมที่ไม่ธรรมดา
ของเรา

ลูกว่าลูกสาปแช่งแล้วเขาจะดีข้ น
ึ ไหม?

ลูกก่นด่าแล้วเขาจะ
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แค่สัมผัสจิตของท่าน จิตของหล่อนพลอยว่าง กว้างขวาง แสน

อยากกลับตัวกลับใจหรือเปล่า?”
“ไม่เลยเจ้าค่ะ”

“นัน
่ แหละ... ทางที่ดีลูกสร้างนางฟ้ าขึ้นมาในตัวลูกเองก่อน เพื่อ

เอามารบกับมารในตัวเขาในภายหลัง อย่าเอามารในลูกเดี๋ยวนี้ไปรบกับ

มารในเขาเดี๋ยวนี้ เพราะที่สุดแล้ว มารเท่านัน
้ จะด�ำรงอยู่ โดยไม่มีใคร
ได้เป็ นสุข”

จากสัมผัสของมะแม

ในหญิงคนนัน
้ ได้บ้าง

เหมือน

‘นางฟ้ า’

จะถูกปลุกให้ต่ น
ื ขึ้น

นับเป็ นปาฏิหาริย์อันน่าประทับใจ

แสดงออกมาให้เห็นตัง้ แต่นาทีแรกที่หล่อนพบ

ซึ่งหญิงชรา

สุ้มเสียงของแม่ใหญ่ยังคงแจ่มชัด สอนยาวได้โดยไม่เหนื่อยอ่อน

คงนับเป็ นผู้มีวาสนาบารมีมาทางเทศนาตลอดชีวิตนัน
่ เอง
เทศน์

คือเมื่อใด

เมื่อนัน
้ ร่างกายและจิตใจจะประสานงานอย่างทนทานเกินปกติ

แม้อายุจะล่วงเลย เขยิบใกล้หลักร้อยเข้าไปทุกที
ขณะส่งตาเลื่อมใสเล็งแลท่านอยู่นัน
่ เอง

แม่ใหญ่ก็หันมาทาง

มะแมอย่างสะดุดจิต ไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้ าตากระจ่างใสแปลกกว่าคน
ท้องถิ่น แต่เพราะรัศมีชีวิตที่เจิดจ้าผิดธรรมดาไปมาก

นัยน์ตาของท่านมีอ�ำนาจพอจะท�ำให้มะแมระย่อได้ หล่อนหลบตา

ยกมือไหว้ท่านอย่างอ่อนน้ อม ซึ่งแม่ใหญ่ก็ทักอย่างนิ่มนวล
“หนูมาจากไหนนี่?”

น�้ ำเสียงอ่อนโยนนัน
้

กลายเป็ นกระแสความปรานีที่แผ่วงกว้าง

ท�ำให้มะแมยิม
้ ปลื้ม ลืมเหนื่อยในฉับพลัน ราวกับได้ด่ ม
ื กินน�้ ำเย็นชุ่ม
ชื่นจนอิ่มหน� ำ

นัน
่ เป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกของมะแม

กับการได้พบใครคน

หนึ่งที่มีรัศมีชีวิตสว่าง ว่าง คงเส้นคงวา ให้ความรู้สึกเหมือนกายกับจิต
ของท่านแยกจากกันเป็ นต่างหาก คือจะเกิดอะไรขึ้นทางกาย จิตที่เป็ น
์ ยู่อย่างไร ก็ไร้มลทิน
อิสระก็ไม่พลอยสะเทือนไหวไปด้วยเลย บริสุทธิอ
อยู่อย่างนัน
้
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ท่านแม่ชีผู้ทรงคุณละสายตาจากมะแม เบนมาด้านข้าง เมื่อพบ

กับเด็กหญิงแก้มยุ้ยน่ารักก็ทักทาย

“สนใจธรรมะแต่เด็กนะลูกนะ ดีแล้ว”
ยังไม่ทันทักเสร็จแม่ใหญ่ก็เอะใจ

เพราะเห็นยายหนูน้� ำตาไหล

พราก จับจ้องท่านแน่นิ่งด้วยแววโสมนัสอันแรงกล้าผิดเด็กธรรมดา

ด้วยจิตพิสุทธิ ์ พร้อมรู้ไม่ติดขัด แม่ใหญ่เปลี่ยนจากการมองด้วย

ตาเปล่า

พลิกไปสัมผัสเบื้องหลังมหาปี ติกองใหญ่ในเด็กหญิงคนนัน
้

อย่างต้องการดูด้วยตนเองมากกว่าเอ่ยปากถามต่อหน้ าญาติโยมอื่นบน

ชานเรือน

ท่านพบว่าแรงขับให้เกิดโสมนัสของเด็ก คืออาการจดจ�ำได้ ตลอด

จนอาการรู้ตัวว่าเดินทางมาถึงที่หมายตามแรงอธิษฐานข้ามชาติ แม่ชีผู้
ชราหรี่ตาพินิจ จับภาพร่างเด็กหญิงตรงหน้ า แล้วหน่วงนึก ยกขึ้นเป็ น
นิมิตทางจิต บดบังการเห็นด้วยตาเปล่า

เมื่อนิมิตของเด็กหญิงปรากฏเต็มอยู่ในห้วงมโนทวาร แม่ใหญ่ก็

ก�ำหนดดูความเป็ นมาในอัตภาพก่อน และด้วยอ�ำนาจญาณอันบริสุทธิ ์ ก็

เห็นนิมิตรูปเด็กหญิงแปรเป็ นนิมิตแม่ชีแทน

หลังจากรู้และเข้าใจ ท่านก็เพิกนิมิต เบนการรับรู้มาอยู่กับสิ่งที่

เห็นด้วยตาเปล่า ริมฝี ปากระบายยิม
้ ให้เด็กน้ อย

“กรุงเทพฯเจ้าค่ะ”
“มาไกลนะ”

สบาย เหมือนรู้จักสุขไร้ขีดจ�ำกัดไปด้วย ไม่เคยได้เจออะไรอย่างนี้เลย

“ฉันจ�ำชื่อหนูไม่ได้”
“พิรมลเจ้าค่ะ!”

อิก
๊ พนมมือรายงานตัวด้วยเสียงสัน
่ เครืออย่างคนร้องไห้ ญาติโยม

ทัง้ ชานเรือนไม่เข้าใจความนัย
ใหญ่มาก่อน
ใหม่ขนาดนี้

นึกว่าเด็กหญิงพิรมลคนนี้เคยพบแม่

จะสงสัยบ้างก็แค่ท�ำไมต้องตื้นตันกับการกลับมาพบกัน

“อือ... จ�ำได้ล่ะ ไม่เจอกันนานนะ ไม่เหลือเค้าเดิมเลย”
“เจ้าค่ะ”

เด็กสะอึกสะอื้น ยกมือเช็ดน�้ ำตาป้ อย
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“เคยจากกันเป็ นธรรมดา พบกันอีกก็เป็ นเรื่องธรรมดา”

ด้วยก�ำลังทางจิตอันเหลือเฟื อในวันนี้ อิก
๊ สามารถหน่วงนึกถึงราย

ค�ำว่า “ธรรมดา” ที่ออกมาจากปากท่านแม่ชี ประโลมจิตให้อก
ิ๊ อิ่ม

ละเอียดได้ตามปรารถนา ปี ที่เธอตายในชาติก่อนคือ พ.ศ. ๒๕๔๒ ช่วง

“หนูแตกต่าง แต่แม่ใหญ่ยังเหมือนเดิมเจ้าค่ะ”

ว่าเธอขึ้นไปพักรอฤกษ์เกิดอยู่เป็ นปี

ใจ และเกิดอุเบกขา บรรเทาอาการสัน
่ เทาไปทัง้ ตัวได้บ้าง

ชีวิตก่อนเธอถือบวชช้าไป สังขารทางกายโรยราแล้ว เมื่อครอง

“ไม่มีใครเหมือนเดิมได้หรอก ยังไงก็ต้องแก่ลง”
“เจ้าค่ะ”

“พวกเราเป็ นจิตวิญญาณที่หลับๆตื่นๆ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน

หน้ า เปลี่ยนกรรม แต่ไม่เปลี่ยนอุปาทานว่ามีตัวเรา จนกว่าจะ
อ่านขาด รู้ความไม่เที่ยงในกายใจได้แจ่มแจ้ง”
“เจ้าค่ะ”

หลายคนเหลียวมามองหน้ าแม่หนูน้อยซ�้ำ

ปลาย พอค�ำนวณจากปี ที่เกิดใหม่คือ พ.ศ. ๒๕๔๔ ช่วงกลาง ก็ช่วยให้รู้

อย่างชักจะพิศวงขึ้น

มาตงิดๆกับบทสนทนาที่คล้าย ‘รู้กัน’ แถมธรรมะจากปากแม่ใหญ่ที่มี

ผ้าขาวจึงมีแต่ความกลุ้มใจ กลัวไม่ทันได้ดีทางธรรม น่าจะต้องตายเสีย
ก่อน

แล้วก็ไม่ทันจริงๆ

เธอตายดับพร้อมกับความน้ อยใจตัวเองที่ไม่

สร้างวาสนาไว้ในอดีต นัน
่ จึงเป็ นเหตุให้มีแก่ใจอธิษฐานขอกลับมาเป็ น
มนุษย์อีก กับทัง้ ขอให้ทันได้พบแม่ใหญ่อีกสักครัง้ เพื่อจะได้ใฝ่ ใจอยาก
ประพฤติพรหมจรรย์ทันทีที่รู้ความ

ความกลัวตายคือจุดนัดพบกันระหว่างตัวตนในสองชาติ

ให้หนูน้อย ก็ดูจะไม่ธรรมดา ไม่ค่อยสอนชาวบ้านทัว
่ ไปเสียด้วย

เคยกลัวตายอย่างมีเหตุผลในอดีต

ความสนใจ หันไปคุยกับคนอื่น ไม่หันกลับมาที่มะแมกับอิก
๊ อีก

นัน
่ เอง

เมื่อเริ่มเกิดกระแสความผิดสังเกตเช่นนัน
้
ส�ำหรับอิก
๊

แม่ใหญ่จึงเบี่ยงเบน

เมื่ออยู่ต่อหน้ าบุคคลอันเป็ นแกนอ้างอิงอดีตชาติ

ก็

เกิดแรงเหนี่ยวน� ำ ดูดเอาความจ�ำเก่าๆกลับมา ส�ำนึกคิดอ่านและความ

รู้สึกก่อนตายแบบแม่ชีพิรมลปรากฏแทนที่ความเป็ นเด็กหญิงอิก
๊ ตลอด
ระยะเวลาบนชานกุฏิของแม่ใหญ่

ไร้เหตุผล

เธอ

และแม้ปัจจุบันจะกลัวตายเหมือน

แต่ที่แท้ความกลัวตายก็มีแก่นความรู้สึกเป็ นเนื้อเดียวกัน

นี่คือนาทีที่อดีตและปั จจุบันมาบรรจบกัน

ราวกับตื่นขึ้นจากการ

สลบที่ยืดยาว ช่วงฟื้ นใหม่ๆเหมือนสมองบกพร่อง ความจ�ำเสื่อม งุนงง
พร่าเลือน เพิ่งมาจ�ำอะไรต่ออะไรได้เป็ นเรื่องเป็ นราวก็คราวนี้เอง

ชีวิตช่างเป็ นเรื่องไม่เข้าท่า ตายเพื่อลืมหมด เกิดเพื่อจ�ำใหม่ รับ

อิก
๊ ระลึกได้เองว่า

กรรมที่ท�ำไว้ แล้วถูกบีบให้ก่อกรรมเพื่อต้องไปรับต่ออีก ไม่มีอะไรเป็ น

ไม่ยินดีในทิพยสุข ทัง้ ที่นิมิตเทวดา นางฟ้ า พร้อมพิมานมณฑลปรากฏ

สั ญ ญากั บ ตนเองเป็ นมั ่ น เป็ นเหมาะว่ า นี่ จ ะเป็ นการเกิ ด ครั ้ ง

และชัว
่ ขณะของความจ�ำอันชัดแจ้งนัน
้ เอง

ความตัง้ ใจสุดท้ายก่อนใกล้ขาดใจคืออะไร
พร้อม

เธอเลือกที่จะไม่ไปสวรรค์

แต่กลับก�ำหนดจิตให้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บนโลก

มนุษย์แทน

ชิน
้ เป็ นอัน หาที่จบสิน
้ มิได้

สุดท้าย ไม่มีการไปสู่ความเป็ นอื่นอีก!

แม่ใหญ่คุยกับญาติธรรมจนกระทัง่ คนเหล่านั น
้ ลากลับกันไปทีละ

อย่างไรกุศลผลบุญก็ส่งไปครอง

คนสองคน กระทัง่ ชุดสุดท้ายลงจากกุฏิ ก็เหลือเพียงแม่ใหญ่และสอง

เหมาะกับแรงอธิษฐานมาถึง นิมิตแห่งการเสื่อมจากกายทิพย์ก็ปรากฏ

ผู้อาวุโสในชุดขาวทอดตามองน้ องอิก
๊ เงียบๆอยู่ครู่หนึ่ง ซึ่งแม่หนู

เมื่อจิตดับจากความเป็ นมนุษย์

วิมานสวรรค์อยู่ดี

เป็ นการพักรอฤกษ์เกิดที่เหมาะสม

พอฤกษ์เกิดที่

เป็ นความผิวแห้ง

ปราศจากน�้ ำนวลชุ่มชื่นแห่งทิพยสภาพ

ภวังค์ขาว แล้วถูกดูดมาเข้าท้องมนุษย์อันควรแก่ชะตากรรม

354

จิตเข้าสู่

นางจากเมืองหลวงตามล�ำพัง

ในส�ำนึกแบบแม่ชีพิรมลก็เอาแต่นิ่งเงียบ พนมมือรออย่างเดียวว่าท่าน

จะพูดอะไร ด้วยความระลึกได้ว่านี่คือกิริยาที่สานุศิษย์แม่ใหญ่ทุกคนพึง
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กระท�ำ ยามแม่ใหญ่ส่งตาพินิจมาเงียบๆ

ในที่สุดท่านก็เอ่ยแบบครูสอนศิษย์

และเพิ่งกลับจากธุดงค์ต่างแดนมาเยือนถิ่น
“ถ้าก่อนจิตดับจากความเป็ นมนุษย์

ราวกับแม่ชีพิรมลยังไม่ตาย
เธอพิจารณาให้เห็นขาดว่า

กายใจไม่เที่ยง ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะบังคับได้ ก็มีสิทธิไ์ ด้มรรคผลขัน
้ ต้นไป

แล้ว แต่เวลานัน
้ เธอเอาแต่ส�ำรวมจิตนิ่ง เน้ นอธิษฐานแน่วแน่ ขอเกิด

“เจ้าค่ะ”

“แต่ถึงหนูจะไม่ยอมยกให้ใคร

กับความตายอยู่ดี ฉะนัน
้ ระหว่างเลีย
้ งเขาเพื่อรอยกให้พญามัจจุราช
หนูก็ควรตัง้ ค�ำถามไว้ด้วยว่าในมือเรามีเสบียงอะไร
จะได้ไม่ต้องห่วงกันอีก”

ถูกจุดชนวนขึ้นมาได้”
“เจ้าค่ะ”

น�้ ำตาของแม่ชีพิรมลในคราบหนูอิ๊กพรัง่ พรูเมื่อรู้ตัวว่าก่อนตาย

พลาดตรงไหน

พอตายไม่เป็ น ก็กลับมาเป็ นตัวเป็ นตนอีก!

“หลายชาติก่อนเธอเกิดเป็ นชาย เคยลวนลามลูกในไส้ ชาติที่เป็ น

พิรมลกับชาตินี้ถึงมีต้นชีวิตไม่ค่อยดีนัก ถูกคนที่เลีย
้ งดูรังแกเอา... แต่
เรื่องร้ายก็กลายเป็ นดีได้ เมื่อเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา คือพอ

ถูกกดดันให้อยากทิง้ ชีวิต บุญเก่าก็ผลักให้มาพบวิธี ‘ทิง้ ’ อย่างถูกต้อง
ของพระพุทธเจ้า”
“เจ้าค่ะ”

“ตอนนี้เธอชื่ออะไร?”

“อิก
๊ เจ้าค่ะ ชื่อจริง อนิทรา”

แม่ใหญ่แปรสายตามาสบกับผู้ปกครองของเด็ก
“หนูล่ะชื่ออะไร?”

“แม่ใหญ่หมายถึงหนทางไปนิพพานหรือเจ้าคะ?”
“นิพพานเป็ นที่เดียว

ใช่จ้ะ! แม่หมายถึงนิพพาน!”

ที่เราส่งคนรักไปถึงแล้วหมดห่วงได้ถาวร

“มะแมจะเอาอะไรไปให้น้องอิก
๊ เจ้าคะ?

ทางกระจ่างแจ้ง”

ในเมื่อตัวเองก็ยังไม่รู้

“ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางทัง้ หมดอยู่ในหัวของหนูแล้ว”

ไหน

“มะแมทราบอย่างเดียวเจ้าค่ะว่าบนเส้นทางนี้ ต่อให้รู้มากขนาด
หรือดูเหมือนเดินทางก้าวหน้ าเกินใครมาเพียงใด

ขอแค่ไม่รู้ว่า

อุปสรรคขวางความเจริญของตัวเองคืออะไร ก็ไม่มีทางไปได้ถึง”

ตลอดเวลาที่พูด มะแมพนมมือค้างไว้ เหลือบตาลงมองพื้น และ

ส่งกระแสใจขอน้ อมรับค�ำสัง่ สอนชีท
้ าง หาใช่คิดค้านอวดดีเถียงแม่ใหญ่
แต่อย่างใด

แม่ใหญ่เข้าใจเจตนา

และเห็นว่ามะแมจะเป็ นที่พ่ งึ ทางธรรมให้

กับน้ องอิก
๊ ได้ต่อไป จึงเล็งพิจารณาอุปสรรคขวางทางเจริญของมะแมให้
ด้วยความรู้อย่างถ่องแท้ออกมาจากฝั ่ งของความเจริญถึงขีดสุดแล้ว
เกือบครึ่งนาทีที่แม่ใหญ่นิ่งไป ในที่สุดก็เอื้อนเอ่ย

“ถ้าทิง้ ความรักไม่ได้ ก็ทงิ้ ความยึดไม่ได้ เมื่อทิง้ ความยึดไม่ได้ ก็

“มะแมเจ้าค่ะ”

ทิง้ ต้นเหตุแห่งการเกิดมาไม่ได้... และเมื่อต้องเกิดอีก หนูก็ต้องพบกับ

“ไม่มีใครมาแย่งเด็กคนนี้ไปจากอ้อมอกของหนูได้หรอก ไม่ต้อง

หวงแหนพวกเขา เหมือนอยากกอดไว้ไม่ปล่อยสักขนาดไหนก็ตาม”

รีบพนมมือตอบอย่างดีใจที่แม่ใหญ่หันมาคุยด้วย
กลัวนะ”

นัน
่ คือการเริ่มต้นด้วยการแทงใจตรงจุด มะแมยิม
้ จางๆ ไม่รู้จะ

อายหรือโล่งอกดี ได้แต่รับว่า

356

ที่มอบให้เขาแล้ว

มะแมชะงัก

ใหม่มาปฏิบัติต่อ ขอมาเรียนกับฉันอีก จิตก็ยึดการเกิดเป็ นหลัก พอยึด
การเกิดเป็ นหลักก็เท่ากับส�ำคัญว่ามีตัวตนอยู่ไม่เลิก มรรคผลไม่มีทาง

ท้ายสุดก็ต้องยกลูกสาวให้

ความตายและการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็ นที่รักวันยังค�่ำ

ไม่ว่าจะ

มะแมก้มหน้ านิ่ง อยากรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าถ้าพบแม่ใหญ่ก่อน

หน้ านี้สักสองเดือน อะไรๆจะแตกต่างไปเพียงใด
จะท�ำอย่างไรได้เล่า

ในเมื่อชีวิตหล่อนถูกออกแบบให้เจอคนที่
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เป็ นแรงบันดาลใจให้อยากเวียนว่ายตายเกิดชัว
่ นิรันดร์

กับแรงบันดาลใจให้อยากตายเป็ นครัง้ สุดท้ายในชาตินี้!

สายไปแล้วที่จะถอนใจจากความหลงรักใครบางคน...

“ในเมื่อมะแมถอนใจจากรักไม่ได้...” หล่อนถามทัง้ ไม่เงยขึ้นสบ

หน้ าแม่ใหญ่ “ชีวิตที่เหลือควรท�ำอย่างไรให้ดีที่สุด ทัง้ เพื่อตัวเองและ
น้ องอิก
๊ เจ้าคะ?”

“หนูเห็นจิตของตัวเองและคนอื่น

โดยความเป็ นภาวะต่างๆนัน
้

ดีแล้ว แต่ขอให้หนูพิจารณาว่า ‘เห็น’ นัน
้ มีอยู่สองแบบ คือ เห็นแล้วยึด
กับเห็นแล้ววาง สิ่งที่หนูเห็นมาทัง้ หมด เป็ นไปเพื่อการยึด ไม่ใช่เพื่อการ
วาง”

คะ?”

“มะแมก็รู้ตัวอย่างนัน
้

แล้วท�ำอย่างไรจะให้เห็นแล้วไม่ยึดเจ้า

“ถามความรู้สึกตัวเองตอนนี้ดูซิ

‘ตัวเอง’ ตัวนี้อยู่ไหม?”

หนูว่าพอแก่ตัวลง

จะยังคงมี

“ยังจะมี และรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมเจ้าค่ะ”
“ตัวรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมนัน
่ แหละ

“ไม่เท่าเจ้าค่ะ”

ก่อนจะได้พบ

คือความยึดมัน
่ ส�ำคัญผิดว่า

มีเราอยู่จริงตลอดไป... แต่ละช่วงเวลา ธรรมชาติจะส่งภาวะอย่างหนึ่ง

มาล่อใจให้ยึดไว้เหมือนเดิม อย่างตอนนี้หนูก็ถูกล่อใจด้วยภาวะคนสาว

“ไม่เท่าแปลว่าไม่เหมือนเดิมแล้ว

ลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงต่อจิตแล้ว”

เป็ นคนละลมหายใจกันแล้ว

“เจ้าค่ะ”

“ความรู้สึกว่ามีตัวของหนูเป็ นเจ้าของลมหายใจ

ด้วยไหม?”

พลอยหายไป

“หายไปเจ้าค่ะ”

“ถ้าเห็นแต่ลมหายใจต่างไปเรื่อยๆ เจ้าของลมหายใจก็จะหายไป

เรื่อยๆด้วยเช่นกัน”

“เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ”

“จ�ำไว้นะ ขณะของการเห็นว่า ‘ต่างไป’ และ ‘ไม่เหมือนเดิม’

นัน
่ แหละ

คือชัว
่ ขณะของการกะเทาะอุปาทานออกไปเปลาะหนึ่ง

พระพุทธเจ้าท่านให้เริ่มดูจากอะไรหยาบๆ เห็นง่ายๆได้ตลอดเวลาอย่าง
ลมหายใจ ถ้าเห็นได้ ก็ต่อยอดไปเห็นอะไรที่ละเอียดกว่าได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นความอึดอัดหรือความสบาย

ไม่ว่าจะเป็ นภาวะจิตสงบหรือฟุ้งซ่าน

พวกมันจะปรากฏต่างไปเรื่อยๆเช่นกัน พอเห็นทัง้ หมด ก็จะหมดที่ยืน
ให้ตัวตนไปจนสิน
้ ”

ระหว่างฟั ง มะแมก็ปิดตาระลึกตามค�ำพูดของแม่ใหญ่ไปด้วย จึง

คนสวย แล้วเกิดความส�ำคัญไปว่าหนูเป็ นตัวนี้ จะไม่เปลี่ยนไปจากนี้”

เห็นว่า ‘ความส�ำคัญผิด’ หลุดล่อนไปเป็ นขณะๆได้ แต่ความหลงส�ำคัญ

ถึงความเป็ นหญิงผมยาวของตน และพบว่าใจส�ำคัญมัน
่ หมายว่ากายนี้

กัน

เสียงจากผู้มีจิตที่ว่าง จิตที่รู้อย่างไร้การยึด เตือนให้มะแมรู้สึก

แหละคือตัวหล่อนจริงๆ
คะ?”

“เจ้าค่ะ

แล้วท�ำอย่างไรจะให้อาการยึดมัน
่ ส�ำคัญผิดหายไปเจ้า

“ที่รู้สึกเพราะมีตัวหนูน�ำขึ้นมาก่อน

คราวนี้ลองให้กลับกัน

ครัง้ ก่อนมันยาวเท่ากันไหม?”
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แล้วจึงมีการเห็นลมหายใจ

เห็นลมหายใจขึ้นมาก่อน

แม่ใหญ่เห็นสภาพระลึกรู้ของมะแมเช่นนัน
้

จึงส�ำทับให้เกิดการ

ต่อยอดความเข้าใจว่า

“เราต้องท�ำเรื่อยๆ ค่อยๆกะเทาะทีละเปลาะ นาทีแล้วนาทีเล่า วัน

แล้ววันเล่า ปี แล้วปี เล่า จนกว่าเปลือกแข็งๆหนาๆของความส�ำคัญผิดจะ

“รู้สึกว่าลมหายใจนี้เป็ นของหนูไหม?”
“รู้สึกเจ้าค่ะ”

ผิดก็เสมือนร่างแหที่เหวี่ยงตัวกลับมาปกคลุมจิตใหม่ได้อีกเรื่อยๆเช่น

สังเกตซิว่าครัง้ นี้กับ

หลุดร่วงออกไปจนหมดนะ อย่าเร่งรัดพรวดพราด”

จิตของมะแมเป็ นไปตามทิศทางของการชีน
้ � ำ คือ ‘ท�ำเรื่อยๆ’ ไม่

หยุด ไม่ชะงักคิด และไม่คาดหวังว่าจะเห็นผลเร็ว

ครู่หนึ่ง นิมิตรูปร่างหน้ าของแบบผู้หญิงคนหนึ่งก็หายไป เหลือ
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บทที่ ๒๔

แต่ใจที่ว่างอย่างรู้ เป็ นอยู่อย่างไม่มีตัวฉัน ไม่มีเพศ ไม่มีเราเขา

แม้เป็ นชัว
่ เวลาอันสัน
้ ของการ ‘ไม่มีตัวตน’ อยู่ในกายใจ ก็ทันได้

หลายวันมานี้ คณินทร์ท�ำงานไม่เป็ นสุขเอาเลย

ตระหนักว่าตอนอะไรหายไป ถือเป็ นเรื่องธรรมดา แต่ความสามารถ
เห็นได้ว่าอะไรๆหายไปนี่ สิ นั บว่าน่ าอัศจรรย์ย่ง
ิ เพราะสิ่งที่เหลือ

คือจิตผู้มีพุทธิปัญญาสว่างไสว ให้รสอันเกินกว่าจะพรรณนาเป็ น
ภาษามนุษย์

ในสมาธิอันไร้ตัวตน เหมือนเหลือแต่จิตโล่งๆแบรับความว่าง รส

แห่งวิเวกสุขในสมาธิที่ท�ำมาตลอดเทียบไม่ได้เลยกับรสแห่งความว่าง
จากอุปาทาน

พุ ท ธิ ปั ญญาระดั บ หล่ อ นไม่ อ าจทรงสมาธิ อั น ไร้ ตั ว ตนไว้ ไ ด้ น าน

ครู่เดียวก็กลับมารู้สึกถึงอัตภาพหญิง รู้สึกถึงความมีฝั่งของตนและฝั ่ ง
ของท่านอีก

เปิ ดตาขึ้น ปี ติมากพอจะก้มลงกราบแม่ใหญ่หน้ าผากจดพื้นเรือน

นิ่งนาน ด้วยใจปรารถนาจะแสดงความคารวะขัน
้ สูงสุด

“ขอบพระคุณเจ้าค่ะ มะแมทราบแล้วว่าจะต้องดูอย่างไร”

“ดีแล้ว... หันหน้ ามองไปทางไหน เราก็เริ่มเป็ นคนในทิศนัน
้ และ

เมื่อได้เดินไปทางไหน
ด้วยนะลูกนะ”

ในที่สุดเราก็จะได้เป็ นประตูสู่ทางนัน
้ ให้คนอื่น

นอกจากต้องระวังตัวเพิ่ม

ด้วยการเสริมบอดีก
้ าร์ด

ไหนไม่คล่องตัวตามความชอบใจแล้ว
ใบหน้ าผู้หญิงคนหนึ่ง

ไปไหนมา

ในหัวเขายังบรรจุแน่นอยู่ด้วย

ลงนัง่ ท�ำงานเดี๋ยวเดียวก็อยากลุกเดิน

กลายเป็ นคนสมาธิสน
ั้

กระวนกระวาย พูดคุยกับใครก็คล้ายอยากจบการสนทนาเร็วๆ เพราะ
เสียเวลาจินตนาการถึงผู้หญิงคนนัน
้
นี้?

ผู้หญิงบ้าอะไร แสนดี ดูดี และมีดี ครบสูตรนางฟ้ าเดินดินขนาด
และที่วนเวียนคิดถึงไม่เลิก นอกจากจะเพราะอยากได้เรือนกาย

หล่อนมาชิมแล้ว ยังเกิดความระแวงสงสัยที่ระอุข้ น
ึ เรื่อยๆ เป็ นเงาตาม
ความคิดทบทวนต้นปลายไปมา

หล่อนรู้ว่าชัน
้ หนึ่งตายโดยไม่รู้ตัว และก�ำลังอยู่กับเขา...
หากอ้างว่าเป็ นญาณวิเศษเหนือมนุษย์ก็แล้วไปเถอะ

แต่ความ

สามารถข้อนี้ ดันไปท�ำให้เขานึกถึงชายในสูทขาวที่จู่ๆมาปรากฏตัวช่วย
เขาให้รอดได้อย่างน่ากังขา

ต�ำรวจไม่สงสัยเขา แต่สงสัยเกี่ยวกับบุรุษลึกลับ ซึ่งเขาก็ให้การ

ว่าตนเองก็สงสัยไม่แพ้กัน

กับทัง้ ยังอยากสืบหาตัวบุรุษลึกลับดังกล่าว

มาสอบสวน ไม่แพ้อยากได้ตัวคนบงการฆ่ามาลงโทษสักเท่าใดด้วย

ขั ้น ต้ น มี ก ารตั ้ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า เหล่ า ชายในชุ ด ขาวน่ า จะรู้ จั ก

หรือกระทัง่ มีเอี่ยวอยู่กับคนจ้างวานสังหาร แต่คงเกิดผิดใจ หรือขัดผล
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งกะทันหัน จึงมาช่วยชีวิตเขาไว้

เทวดาที่ไหนจะมารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นัน
่ ในเวลานัน
้ ?
ไม่แค่รู้เฉยๆ

ยังอุตส่าห์ไปดักช่วยชีวิต

ปราศจากแรงจูงใจใดๆอย่างนี้อีก

ณ

จุดเกิดเหตุโดย

พอเรื่องผ่านไปหลายวัน หายช็อค สติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวดี

แล้ว คณินทร์ก็ทบทวนอย่างละเอียด คิดว่าถ้าอยากได้ค�ำตอบทัง้ หมด
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โดยเร็ว ก็ควรเริ่มต้นจากมะแมนี่เอง เพราะมีตัวตน มีที่อยู่ให้เข้าถึง ถ้า
หล่อนโยงใยกับใครจริง ในที่สุดก็ต้องเจอ

เช้านัน
้ คณินทร์นัง่ รับประทานข้าวผัดอเมริกันกับคุณหญิง โดย

ต่างอยู่ในชุดด�ำ และต่างคนต่างเงียบเชียบ ด้วยความรู้สึกว่าเมฆหมอก
มืดครึ้มยังไม่จางไปจากชีวิต

ก่อนอาหารจะหมดจาน คณินทร์ก็เอ่ยเนือยๆ

“เย็นนี้ผมอาจจะไปถึงช้านิดหนึ่งนะ แต่ยังไงก็คงทันพระสวด”
รักสุรีย์พยักหน้ าหงึกหนึ่ง

ไม่ตอบอะไร

คณินทร์เหลือบมองคู่

ชีวิตของตน เห็นฝ่ ายนัน
้ ก้มหน้ าก้มตากินไม่พูดไม่จา ก็ตัดสินใจถาม
เลียบเคียง

“ยายหมอดูที่มีญาณคนนัน
้

ชื่ออะไรนะ?”

ที่คุณพาผมไปหาเมื่อหลายวันก่อน

“คุณจ�ำได้ อย่าท�ำเป็ นไก๋”

รักสุรีย์ตอบด้วยเสียงเฉื่อยเฉยแบบ

‘คนรู้ใจ’

ที่อยู่ใต้ชายคา

เดียวกันมานาน คณินทร์คอแข็ง แต่ขเี้ กียจท�ำเป็ นไก๋ต่อ จึงข้ามเรื่อง
ชื่อเสียงเรียงนามไปถามเรื่องที่คาใจตรงๆ

“ก็แล้วติดต่อได้จริงไหมล่ะ?”
“ผมว่าระแวงไว้บ้างก็ดีนะ

ฉากอย่างแยบยล

ชีวิตเหมือนเป้ าเคลื่อนที่ไปมาอยู่

หลอกให้เนียนหน่อย ก็อาจเสร็จมันง่ายๆ”

“แล้วถ้ารู้ความฝั นได้ล่ะ? ความฝั นของคน มีหมาตัวไหนมันรู้ได้

ไหม? มะแมส่องเข้าไปดูฝันของฉันได้ จะให้คิดว่าไปล้วงข้อมูลมาจาก
ใครคะ?”

คณินทร์ขมวดคิว
้ สงสัย

โลกชวนให้เขาเชื่อได้สักคน

ยามระแวงเช่นนี้

ดูเหมือนไม่มีใครใน

พวกเล่นมายากลยังมีวิธีใหม่ๆมาแหกตา

คนดูทุกวัน ก็ไม่เห็นใครจับได้ไล่ทันเหมือนกันนัน
่ แหละ

ถ้าถูกบังคับให้เชื่อ เขาก็เต็มใจเชื่ออย่างเดียวว่าโลกนี้มีมายากล

อยู่จริง แต่อย่ามาบังคับให้เชื่อว่ามายากลเป็ นของจริงก็แล้วกัน!
ถ้อยค�ำแสดงความปั กใจเชื่อมัน
่ ของรักสุรีย์

ท�ำให้คณินทร์คร้าน

ที่จะสืบสาวหาร่องรอยอะไรจากผู้เป็ นภริยาต่อ เขาเดินออกมาจากห้อง

เพราะรู้ว่างานนี้คงต้องครุ่นคิดคนเดียว

ผู้ต้องสงสัยที่เป็ นตัวการใหญ่ในใจของเขา

“ท�ำไมถึงรู้จักกันได้?”

อาจเป็ นแค่การจัด

กลางสนามโล่ง ปกปิ ดข้อมูลส่วนตัวล�ำบาก ถ้าหากเอานักแสดงเก่งๆมา

ปรึกษาใครที่ไว้ใจได้ยาก

“ก็ไม่นานนัก”

ทุกอย่างที่เห็น

พวกเราตัวใหญ่

อาหารด้วยสีหน้ าเคร่งขรึม

“คุณรู้จักแม่คนนี้นานหรือยัง?”

ตอนนี้เฉพาะที่เด่นๆ

“ฉันมีปัญหาเครียดๆ พอดีตากฤษฎาแนะน� ำให้”

ก็ ๓ รายเข้าไปแล้ว ทัง้ เพื่อนนักการเมืองซึ่งอาจอยากตัดตอนเขาในคดี

“นัน
่ แหละ”

ให้ตนเอง ตลอดจนไอ้โม่งที่จองเวรกับเขามาแต่ไหนไม่รู้ ส่งจดหมาย

“กฤษฎา...” คณินทร์เลิกคิว
้ สูง ถามให้แน่ใจ “ต�ำรวจ?”
รัฐมนตรีหนุ่มใหญ่พยักหน้ ายิม
้ อย่างสมหวัง

์ ี่จะ
เพราะมีสิทธิท

ได้รายละเอียดผ่านทางนัน
้ อีกมาก แค่สืบให้รู้ว่ากฤษฎาอยู่ฝ่ายเขาหรือ
ฟากศัตรู เค้าลางก็อาจเริ่มปรากฏ!

“พูดก็พูดเถอะ บอกว่าแม่นี่มีญาณ นัง่ ทางใน ผมว่าหุ่นไม่ให้เลย

เหมือนมีการศึกษา จบสูงๆ แบบที่เห็นตามออฟฟิ ศมากกว่า”
“ฉันก็เพิ่งรู้ทีหลังว่าเขาจบจิตวิทยานะ”

“อ้าว! แล้วคืนนัน
้ คุณไม่เห็นบอกว่าแม่คนนี้เป็ นนักจิตวิทยา เห็น
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บอกแต่มีญาณ ติดต่อกับวิญญาณได้ไปโน่น”

ทุจริตที่เริ่มอื้อฉาว ทัง้ มาเฟี ยที่เขาท�ำลายหนทางหากินเพื่อสร้างผลงาน
สนเท่ห์มาขู่จะเอาชีวิตหลายหน จับมือใครดมไม่ถูก

ช่วงสายเขามีนัดประชุมให้ค�ำปรึกษากับท่านนายกฯ

ยังมีเวลาเหลืออยู่บ้าง
เงียบๆตามล�ำพัง

แต่ขณะนี้

คณินทร์จึงเดินเข้าห้องหนังสือเพื่อใช้ความคิด

เดินกลับไปกลับมาในห้องที่มีความยาวประมาณ ๑๐ เมตร สอง

ฝั ่ งเป็ นตู้หนังสือติดผนังสูงจรดเพดาน

สมองไล่ล�ำดับทบทวนอย่าง

รวดเร็ว ในหัวเต็มไปด้วยบุคคลและเหตุการณ์มากมาย แต่สุดท้ายก็มา
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สะดุดหยุดลงที่มะแม หญิงสาวผู้แสดงความสามารถพิเศษให้เขาทึ่ง อ้า
ปากค้างจนมานัง่ นึกอายทีหลัง

ในห้วงเวลาแห่งการเป็ นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

ที่มีอิทธิพล

ล้นเหลือ ดึงดูดผู้คนนับร้อยนับพัน พากันวิ่งขาขวิดเข้าหา ต้องถามตัว

เองเสมอว่าคนที่อยู่ตรงหน้ าต้องการอะไรจากเขา และเมื่อคุยไปสักพัก

ยิม
้ นิดๆอย่างพอใจ ค�ำนัน
้ มันกลัน
่ ออกมาจากใจจริง เขาไม่เคย

และจะไม่มีวันสร้างความรู้สึกว่าตัวเองดีพร้อม

ตัดสินว่าเขาดีพอจะได้เป็ นผู้แทนราษฎรสามสมัยซ้อน
ถล่มทลาย เกินหน้ าเกินตาเพื่อนร่วมพรรคอยู่แล้ว
เกมชิงอ�ำนาจ

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรน่าเจ็บใจเท่าเป็ นฝ่ ายถูกหลอก

เท่านัน
้

ไม่มีอะไรน่าสนุกเท่าได้เป็ นฝ่ ายหลอก

ถ้าทัง้ หมดนับแต่จุดฆาตกรรมจนถึงห้องท�ำงานของมะแม ล้วน

แล้วแต่เป็ นการจัดฉาก ก็แปลว่าเขาถูกต้มเสียสุก

ชาติเชื้อเนื้อชายอย่างเขาฆ่าได้ แต่ห้ามต้ม!

นึกถึงแววตาแจ่มใส สาดประกายชื่นชมพราวแพรว เขาไม่คิด

ว่ามะแมจะแสดงละครเก่งระดับฮอลลีวู้ดเรียกแม่ได้ขนาดนัน
้
ความจริงอยู่ที่นัน
่ บ้าง

น่าจะมี

เอ... หรือว่านัน
่ ก็คือจิตวิทยาที่หลอกผู้ชายหน้ าโง่ได้ทงั ้ โลก?

ด้วยคะแนน

เป็ นนักการเมือง ท�ำให้รู้จักการเมืองอย่างถึงแก่น การเมืองคือ

ก็ต้องถามตัวเองซ�้ำไปซ�้ำมาว่าก�ำลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่า!
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

ในเมื่อคนทัง้ ประเทศ

และในเกมชิงอ�ำนาจไม่เคยมีคนดี

มีแต่คนเอาความดี

บางส่วนมาสร้างภาพให้ตนดูดีเกินจริง ทัง้ หมดก็เพื่อเรียกคะแนนเสียง

แต่ในคืนก่อน ภาพของมะแมท�ำให้ภาพของเขาดูด้อยค่าลงอย่าง

บอกไม่ถูก ราวกับคนที่ ‘ดีพร้อม’ จะมีตัวตนขึ้นมาได้จริงๆ รัศมีสว่าง
อาภาอันเกิดจากวิธีคิดที่ไร้มลทิน
เท่าหล่อนได้แน่

ขับข่มให้รู้สึกว่าชาตินี้เขาไม่มีทางดี

ยืนก้มหน้ าพลิกๆอ่านๆงานเก่าของตน

เหมือนได้ย้อนกลับไปสู่

ตัวตนในวันวาน กระทัง่ รู้สึกว่าติดลมกว่าที่คิด จึงลงนัง่ เก้าอีใ้ กล้ตัว

ในการสัญจรครัง้ หนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “โกงไม่ดี เพราะคนดีไม่

ถ้าก�ำลังอยากลองลิม
้ ชิมรสผู้หญิงคนไหน การจับโกหกผู้หญิงคน

โกง” เขาขึ้นต้นไว้ว่า เงินที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขน
ึ ้ ได้อย่างปุบปั บ มัก

หญิงชื่นชมตน ปลาบปลื้มในตน ก็ยิ่งบวกความทะนงตัว กลายเป็ นก�ำ

นอกจากนัน
้
ยังส�ำทับทิง้ ท้ายหนักแน่น อย่าภูมิใจว่าได้ว่ง
ิ น� ำ

นัน
้ ก็จะยากขึ้นกว่าปกติหลายสิบเท่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเชื่อว่าฝ่ าย

แพงหนาๆบดบังข้อเท็จจริงอื่นหนักเข้าไปอีก

แววตาน่าพิสมัยที่จับจ้องเหมือนเห็นเขาเป็ นวีรบุรุษ

ในความทรงจ�ำไม่เลือน
หรือหมูหันกันแน่

ยังฝั งแน่น

อยากรู้เหลือเกินว่าหล่อนเห็นเขาเป็ นเทพเจ้า

คณินทร์เดินไปที่ตู้หนึ่ง หยิบหนังสือขายดีของตนเองออกมา มัน

คือ ‘หัวเราะเยาะเคราะห์ร้าย’ เล่ม ๗ ซึ่งเป็ นการรวบรวมค�ำคมและ
เนื้อหาที่เขาตระเวนบรรยายไปทัว
่ ประเทศ

หลายปี ที่ผ่านมา เขาไม่กลับไปอ่านหนังสือ ไม่กลับไปดูวิดีโอของ

ตนเองจนเลือนๆ จ�ำไม่ค่อยได้ว่าเคยคิด เคยพูดไว้อย่างไรบ้าง

พลิกมัว
่ ๆ เจอกรอบระบายพื้นเทาไว้ว่า ชีวิตดีๆต้องการแค่ให้

คุณดีพอ ไม่ใช่ต้องการให้คุณพยายามสร้างภาพที่ดีพร้อม
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จะสามารถเปลี่ยนความคิดให้แย่ลงได้ในฉั บพลัน
หน้ าใคร ถ้าก�ำลังอยู่บนทางลงเหว!

สีหน้ าของคณินทร์ผ่อนคลายลง แต่นัยน์ตาส่องแววคิดลึก ถึงวัน

นี้ เงินและอ�ำนาจบิดความคิดของเขาให้เบีย
้ วกว่าเดิมไปถึงไหนแล้ว?

พอชีวิตผ่านไป เขาก็ชักตอบไม่ถูกเหมือนกันว่า ‘ทางลงเหว’ มัน

อยู่ตรงไหนบ้าง หลายเส้นทางบางทีเหมือนบันไดสวรรค์ ต้องเดินขึ้น

ไปหลายก้าว กว่าจะไหวตัวว่ามีบันไดผุๆรออยู่ แถมมาผุเอาในจังหวะที่
หล่นไม่ได้ เนื่องจากขึ้นมาสูงจนท�ำให้ภาคพื้นกลายเป็ นเหวนรกไปเสีย
แล้ว!

ตอนเลือกตัง้

เขาไม่เคยโกง

ไม่เคยแจกเงินแม้แต่บาทเดียว

เพราะเชื่อมัน
่ มากว่าประชาชนเอาเขาแน่ ซึ่งในที่สุดก็เอาจริงๆ ครัง้ นัน
้
คณินทร์ประกาศด้วยความผยองว่าถ้าใครจับได้ว่าเขาโกงหรือซื้อเสียง
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เอ... นี่เขาคิดเองหรือ ท�ำไมไม่ค่อยคุ้น?

แม้แต่คะแนนเดียว ให้จับตัวไปยิงเป้ าได้เลย เขาจะใช้เสียงสวรรค์ที่รับ
มาจากพ่อแม่พี่น้อง ไปสร้างสวรรค์บนดินให้พ่อแม่พี่น้องอย่างแน่นอน
หลังจากนัน
้ ไม่นาน เขาก็เริ่มรับเงินใต้โต๊ะ...

อ่านต่อมาถึงการสัญจรภายใต้หัวข้อ ‘ท�ำอย่างไรให้ถูกเลือก’ ซึ่ง

เห็นแล้วคณินทร์ก็หัวเราะเบาๆ คุ้นๆว่าหัวข้อนัน
้ เอาไว้สอนเด็กจบใหม่
ที่มักเครียดเรื่องหาแหล่งงานดีๆ

เมื่ออยู่ในช่วงตอบค�ำถามท้ายรายการ

ความมัน
่ ใจในตนเอง

เสียเปรียบมาตลอดชีวิต

เขาเอ่ยกับผู้หญิงที่ขาด

และบ่นออกอากาศว่ารูปร่างหน้ าตาท�ำให้หล่อน

ไปท�ำงานที่ไหนใครเขาก็เลือกคนสวยกว่า

ครัน
้ จะเป็ นแม่ค้า ลองใส่เสื้อผ้าโชว์วับๆแวมๆ ก็หาได้ดึงดูดใครให้หยุด
ซื้อไม่

คณินทร์คิดค�ำพูดสดๆตอบหล่อนไปว่า

หรือสวยขนาดไหน

ผู้คนจะลืมว่าคุณหล่อ

เป็ นนิตย์ จะไม่มีความชัว
่ อันใดเลยที่เขาลงมือท�ำไม่ได้!’
อ่านเจอพุทธพจน์นี้มาจากที่ไหนสักแห่ง

ประยุกต์เมื่อมีผู้เข้าร่วมรายการเล่าให้ฟัง

อั น เนื่ องมาจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มรายการคนนั ้ น พู ด ได้ เ ป็ นเหตุ เ ป็ นผล

น่าฟั งมาก เขาจึงรวบรัดสรุปให้ในตอนท้าย สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่
เผอิญได้อ่านมาก่อน

สรุปคือครัง้ นัน
้ เขาพูดให้ฟังดี

ชัดแจ้งกระจ่างใจ

ของคนอื่นไปเอง

จ�ำได้ว่าหลังจากนัน
้ นานนับปี

เธอเข้ามาไหว้ขอบคุณ

เขาเจอผู้หญิงคนดังกล่าวอีกหน

และบอกว่าค�ำพูดของเขามีความหมายกับเธอ

มาก มันท�ำให้เลิกหน้ าหงิก ยิม
้ แย้มแจ่มใสเป็ น เห็นค่าของผลงานและ

การกระท�ำมากขึ้น
ผิดหูผิดตา

แล้วก็แปลกที่ใครต่อใครชมว่าสวยกว่าเดิมอย่าง

คณินทร์กะพริบตาถี่ๆ

อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทุกวันนี้เขาท�ำให้

โลกสวยงามขึ้นหรือว่าน่าเกลียดลงมากกว่ากัน
ท่านนายกฯที่เคารพมาพักใหญ่

ยิ่งมาสะอึกเมื่อเจอวาทะเด็ดในหน้ าต่อมา...

หลังจากเอาขีไ้ ปป้าย

อย่าเลือกงานที่บังคับให้คุณต้องโกหกเรื่อยๆ

เพราะหลัง

จากเวลาผ่านไป อาจไม่มีความชั่วร้ายใดเลยที่คุณทําไม่ได้!

เกี่ยวกับอาชีพการงานที่

ในงานทุจริตมากขึ้นทุกที

จากนัน
้ จึงสาธยายว่าผลงานดีๆที่ต่อเนื่อง จะช่วยให้คนเราเป็ นที่

กระปุกวันต่อวันเถอะ วันหนึ่งพอมันเต็ม ก็จะได้น้� ำหนักกว่าความสวย

แล้วได้จังหวะน� ำไป

จ�ำเป็ นต้องโกหกอยู่เรื่อยๆ กับทัง้ เล่าว่ามันน� ำไปสู่การเป็ นผู้สมรู้ร่วมคิด

เพื่อใช้จริงเอาเลย

สะดุดตาสะดุดใจในระยะยาว ขอให้เริ่มสะสมผลงานสวยๆไว้แบบหยอด

ก็นึกได้ว่าเขาเอาเค้าโครงมาจากค�ำที่

พระพุทธเจ้าตรัส นัน
่ คือ ‘ใครก็ตาม พูดโกหกทัง้ รู้ว่าเป็ นเรื่องไม่จริงได้

แต่จะจ�ำว่าคุณท�ำให้โลกใบนี ง้ ดงามขึน
้ หรือ

น่ าเกลียดลง
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ทบทวนไปทบทวนมา

แต่ไม่เคยน� ำไปเป็ นคติประจ�ำใจ

เป็ นสิบปี เขาจึงค่อยเห็นความจริงตามพุทธพจน์ ด้วยความเข้าใจ
ถึงปั จจุบัน แทบไม่มีวันไหนได้พูดแต่ความจริง แค่เริ่มเป็ นนัก

สร้างแบรนด์ก็ต้องฝึ กโม้เก่งๆ ฝึ กพูดให้คนเห็นแต่แง่ที่เป็ นผลดีกับภาพ

ลักษณ์สินค้า กับทัง้ บิดเบือนความจริงที่ไม่มีใครควรรู้ให้เบ้เบีย
้ วไปเป็ น
อื่น

พอเป็ นนักการเมืองระดับปกครอง

ก็ต้องโม้เพื่อชาติ

ต้อง

ปลิน
้ ปล้อนเพื่อพรรค และต้องตอแหลเพื่อตัวเอง นับไม่ไหวว่ากี่ครัง้ ต่อ
กี่ครัง้

ที่แย่คือพอมีเหตุให้ต้องโป้ ปดมดเท็จ โกหกหลอกลวงประชาชน

ทุกสายตาจะเล็งมา แล้วไหว้วาน หรือไม่ก็สงั ่ ใช้เขา โดยบอกว่าเขานี่
แหละโกหกได้น่าเชื่อถือกว่าใครเพื่อน

ค�ำโกหกหลายต่อหลายค�ำ มีผลให้เขาต้องท�ำเรื่องน่าฝื นใจ หรือ

ไม่ก็พาเขาไปมีเอี่ยวกับคนระย�ำมากหน้ าหลายตา พอโกหกไปแล้ว จะ
อยากท�ำหรือไม่อยากท�ำ ในที่สุดก็บอกตัวเองว่าต้องท�ำอยู่ดี
ถอนใจเฮือกหนึ่ง

ถ้าชีวิตคนเราเป็ นไปตามค�ำพูดสวยๆได้ตลอด
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เวลาก็คงดีหรอก...

อ่านเพลินจนนึกได้ พลิกข้อมือดูเวลา เห็นว่าสมควรไปท�ำงาน

เสียที จึงกระโดดข้ามไปที่หน้ าสุดท้าย ตอนแรกกะอ่านผ่านๆ แต่แล้วก็

สะดุดกึก

เมื่อใจงาม คุณจะรู้สึกถึงความงามแม้ในสิ่งเลวร้าย แต่หาก

ใจร้าย คุณจะเห็นแค่แง่ร้ายแม้ในสิ่งดีงาม!
ความจริงข้อความนัน
้

เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนมุมมอง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจร้ายๆ ให้กลายเป็ นโอกาสหาความก้าวหน้ าดีๆ

ลัดก็คือก�ำจัดเขาทิง้ ไปเสีย

แล้วเขาจะดีไปเพื่อใคร ท�ำดีไปท�ำซากอะไร?
กว่าจะเกิดก�ำลังใจท�ำดี

ต้องให้ใครต่อใครมาปลุกใจกันด้วย

ค�ำขวัญต่างๆนานา แต่จะท�ำชัว
่ ไม่ต้องรอใครยุเลย แค่อยากด้วยตัวเอง
หน่อยเดียวก็พอ

ชีวิตที่ผ่านมาของคณินทร์ สอนเขาว่าค�ำพูดนัน
้ ยาวเกินไป คนเรา

จ�ำได้แค่ความรู้สึกจริงๆที่อยู่ติดตัวตอนนี้เท่านัน
้
ความรู้สึกติดตัวที่สุดในตอนนี้ของเขา

คืออยากรู้ความจริง

โดยมีการเสริมท้ายว่า ถ้ามองโลกในแง่ร้าย คุณอาจเพิ่มความร้าย

ทัง้ หมด อยากให้ทุกความลับแบออกมา ว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวพันกับการ

ช่างบังเอิญที่มาพ้องกับเรื่องของมะแม ส่วนลึกบอกเขาว่ามะแม

แล้ ว เขาจะเอาอุ ด มคติ ห รื อ ความถู ก ต้ อ งข้ อ ไหนมาช่ ว ยให้ ไ ด้ รู้

ให้กับโลกด้วยความคิดร้ายๆของตัวเอง

ลอบสังหารเขา

เป็ นคนดี และเขาอาจหวาดระแวง มองโลกในแง่ร้ายไปเอง แต่ช่วยไม่

เล่า? ไม่มีหรอก!

เป็ นด้านร้ายได้ง่ายมาก

ตรงไปตรงมาเท่านัน
้ ...

ได้ที่ดีแบบหล่อนเป็ นดีอย่างลึกลับ

และอะไรที่ลึกลับก็มักถูกตีความ

คณินทร์ปิดหนังสือและเอากลับไปเสียบคืนที่ ความรู้สึกคล้ายเก็บ

ตัวตนในวันวานเข้ากรุตามเดิม ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน หรือเอามาใช้ได้
จริงในวันนี้อีกแล้ว

ก่อนมาเป็ นนักการเมือง เขาเห็นโลกด้านดีมากกว่าด้านร้าย จึงมี

แก่ใจปรุงแต่งค�ำพูดสวยๆมากกว่าส่งค�ำด่ากากๆ

แต่ถึงวันนี้ ก�ำลังใจในการปรุงแต่งค�ำสวยๆลดลงฮวบฮาบ เพราะ

ยิ่งขึ้นสูง ก็ยิ่งเห็นความสกปรกของโลกถนัดชัดขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อดับความอยากรู้ในเรื่องที่มีลับลมคมใน เขาคงต้องใช้วิธีที่ไม่
เขายึดเป็ นคติน�ำใจมานาน เชื่อตามหลัก อย่าเชื่อตามแหลก จง

หาหลักอะไรสักอย่างที่รู้จริงได้ด้วยตนเองมายึดไว้
ยึดนัน
้ จะพาไปหาค�ำตอบบางอย่างเสมอ

แล้วในที่สุดหลักที่

และหลักที่จะได้รู้เรื่องของคนๆหนึ่งอย่างถ่องแท้

ที่คนๆนัน
้ พูดกับใครอื่นนอกบ้าน
คนในบ้านทุกวัน!

ก็คือไม่ฟังสิ่ง

แต่ให้ฟังเฉพาะที่เขาหรือเธอพูดกับ

อีกประการหนึ่ง ยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งดึงดูดคนมาพยายามลากลงต�่ำ แม้

ตัง้ ใจดี อยากให้เกิดผลดี แล้วผลดีก็เกิดขึ้น แต่บทคนเราจะหมัน
่ ไส้กัน

เสียอย่าง มันก็ไม่พยายามท�ำความเข้าใจใดๆทัง้ สิน
้
จะกระชากลงมา
เหยียบย�่ำท่าเดียว

ธรรมดาของมนุษย์

เมื่อเป็ นอย่างคนที่ตนริษยาไม่ได้

ความส�ำคัญได้เทียบเท่า ก็คือท�ำลายคนๆนัน
้ ทิง้ เสีย
ไม่แน่

คนที่คิดจะฆ่าเขา

วิธีสร้าง

อาจเป็ นคนที่เขาช่วยให้ได้ดิบได้ดี

ทางการเมือง แต่ยังไม่พอใจ อยากเอาให้เท่าเขาหรือเกินเขา และทาง
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บทที่ ๒๕
มะแมตื่นนอนตรงเวลา

โทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่โต๊ะข้างหัวเตียง

แต่ยังไม่ทันลืมตาด้วยซ�้ำ

ระหว่างนัน
้

ก�ำลังเดินสวนออกมาพอดี
เสียง

หญิงสาวยิม
้ บางๆอย่างเดาถูกว่า

เป็ นโทรศัพท์จากใคร และโทร.มาด้วยธุระอะไร จึงเอีย
้ วตัวไปคว้ามือ
ถือมากดปุ่มรับ

“สวัสดีค่ะพี่อัค”

“สุขสันต์วันเกิด”
“ขอบคุณค่ะ”

“ขอบใจนะที่เกิดมาให้พี่รัก”

ค�ำหยอดนัน
้ เรียกรอยยิม
้ หวานได้ มะแมเสยผมเชื่องช้า รวบรวม

ความกล้าที่จะพูด

“มะแมก็รักพี่อัคนะคะ หลายครัง้ รู้สึกเหมือนพี่อัคเป็ นรางวัลของ

การได้เกิดมา”

พูดจบก็หน้ าแดงหน่อยๆ ต่างฝ่ ายต่างนิ่ง ลิม
้ รสละไมอันเกิดจาก

สายใยแห่งความไม่เป็ นอื่น

“อากาศหนาวไหม?”

“คืนนี้ยังต้องนอนเปิ ดแอร์อยู่เลยค่ะ... พี่อัคอยู่ถึงไหนนี่?”

“ก็ไม่ไกลหรอก บอกแล้วไงว่าวันเกิดจะกลับมาพาไปเลีย
้ ง”
“มาถึงกี่โมง?”

“ถึงไทยราวๆบ่ายสองครึ่ง แล้วพี่จะแวะไปรับตอนมะแมเลิกงาน

ละกัน... จะพาน้ องอิก
๊ ไปฉลองด้วยหรือปล่อยให้อยู่บ้านดี?”
“พาไปด้วยสิคะ”

“โอเค งัน
้ ตอนเย็นเจอกัน แล้วพรุ่งนี้เราไปไหว้พ่อแม่มะแมตาม

นัดนะ”

“เดี๋ยวค่ะพี่อัค...” เกิดความรู้สึกอ้อยอิ่งจนอยากรัง้ ไว้ “อยากคุย

กับพี่อัคค่ะ ได้แต่ฝากข้อความกันไปฝากข้อความกันมาเสียหลายวัน...
ตอนนี้พอว่างอยู่หรือเปล่า?”

“นี่เวลาออกก�ำลังกายของมะแมไม่ใช่เหรอ?”
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หญิงสาวก็ลุกเดินไปที่ห้องน้ องอิก
๊

“วันนี้นัง่ สมาธิไปคนเดียวก่อนนะลูกนะ

หน่อย”

ซึ่งแม่หนูน้อย

ขอแม่คุยกับคุณพ่อ

สัง่ ความเสร็จก็ก้มลงหอมหน้ าผากลูกสาวอย่างอ่อนโยน
“ค่ะ... สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่”

แล้วเด็กหญิงตาแป๋วก็โอบกอดรอบคอและหอมแก้ม ‘คุณแม่’ ผู้

ไม่ได้ให้ก�ำเนิดตนในชาตินี้

มะแมย่อตัวกอดตอบ

ตบหลังอีกฝ่ ายเบาๆแล้วเดินแยกกลับมา

ที่ห้องนอน เปิ ดไฟกลาง หยิบสายแฮนด์ฟรีจากโต๊ะเครื่องแป้ งมาเสียบ
เข้ากับมือถือ เพราะรู้สึกว่าอาจได้คุยยาว
“คิดถึงพี่มากเหรอ?”
อัคระถามเย้า

“ค่ะ... คิดถึง” หล่อนรับซื่อๆ “แล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วย”
“ท่าทางจะส�ำคัญ”

“ก็น่าจะอย่างนัน
้ มัง้ ... มะแมเข้าถึงตัวรัฐมนตรีที่พี่อัคเคยบอกไว้

ตัง้ แต่หลายวันก่อนแล้วนะคะ”

“มาหามะแมเองเลยใช่ไหม?”

“เฮ้อ! รู้หมดอย่างนี้ไม่สนุกเลย แล้วมะแมจะเอาอะไรมาเล่าให้พี่

อัคฟั งเหมือนเรื่องส�ำคัญที่ต้องชวนคุยกันต่อล่ะ”

“อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมะแม เรื่องงานนี่พี่เบื่อเต็มแก่ รู้ๆอยู่ว่ายัง

ไงอีตาคณินทร์ก็ต้องมาเข้าทางมะแมวันยังค�่ำ”

“อือม์... ไม่คุยเรื่องงาน จะคุยเรื่องมะแม ถ้าบอกว่าเมื่อวานไป

กินปูอัดมา ฟั งแล้วจะสนุกหรือเปล่า?”

“ก็ใส่สีตีไข่เสียหน่อยสิ นินทาหน้ าตาคนขายปูอัดให้พี่ฟังก็ได้”

มะแมหัวเราะข�ำแล้วนิ่งไป เอนกายลงนอนตะแคงบนเตียง ส่ง

จิตคลอเคลียกับพลังยิ่งใหญ่ของอัคระ แล้วรู้สึกราวกับตนเป็ นนกน้ อยที่
โบยบินอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาตระหง่านก็ไม่ปาน

“ช่วงนี้มะแมรู้สึกเหมือนผู้หญิงโง่ๆวันละหลายรอบ”
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อะไร

เปรยแบบไม่มีต้นมีปลาย

ปล่อยให้เขาคิดเองว่าหล่อนหมายถึง

จากหล่อนบ้าง?

มะแมสลัดหน้ า ขับไล่คลื่นความสับสนออกจากสมอง บอกตัวเอง

ว่าที่ระแวงเขาขึ้นมาเป็ นวูบๆ ก็อาจเป็ นแค่ความโง่ไปอีกแบบ

“จะให้เดาไหมล่ะว่าท�ำไมถึงรู้สึกอย่างนัน
้ ?”

ระแวง... เพียงเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถรู้ใจเขาทะลุปรุโปร่ง

“เอาสิคะ”

ระแวง... เพียงเพราะรู้สึกราวกับหล่อนเป็ นลูกไก่ในก�ำมือ

ท�ำเสียงขึ้นจมูกอย่างท้าทายนิดๆ

“เดี๋ยวนะ ขอจูนคลื่นนิดหนึ่ง อือม์... อารมณ์โง่ในที่นี้น่าจะหมาย

ถึงอาการโหยหาแบบคว้าอากาศเปล่า...

ตอนนี้ภาพที่เกิดในใจพี่นะ

มะแมเคยเห็นลูกค้าผู้หญิงพร�่ำเพ้อละเมอหาคนรัก

แล้วก็คิดว่าจะเพ้อ

หรืออาจจะระแวง...

ความรักให้เขามากกว่า

นึกถึงการฆ่าตัวตายของแจ๊บ

ไปท�ำไมนักหนา โง่ชัดๆ... แต่แล้วใครจะนึกว่าช่วงนี้มาเป็ นซะเอง”

หล่อน

ท่านอนตะแคงขึ้นนัง่ ตรง

ได้พอๆกันหมดนัน
่ แหละ!

หน้ าร้อนผ่าว

เลือดสาวฉีดซ่านไปทัง้ แก้ม

เด้งตัวลุกพรวดจาก

ความจริงหล่อนไม่รู้ใจตนเองชัดด้วยซ�้ำ

เนื่องจากอารมณ์ก�ำลังฝั นๆ มัวๆมนๆ แต่สติของอัคระก�ำลังเข้าฝั ก จึง

รู้ชัดทะลุปรุโปร่งได้แบบเจาะลึกเป็ นค�ำๆ ราวกับมานัง่ อยู่ในสมองหล่อน
เพื่อดักฟั งเสียงความคิดกันทีเดียว

บางทีแก้ผ้าให้ดูยังจะดีกว่าโดนเปิ ดโปงความคิดเสียอีก

มะแมก็แก้อายด้วยการหัวเราะหึหึถอนฉิว

ในที่สุด

“ตกลงดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะคะ ที่มี ‘คนรู้ใจ’ ของจริงเนี่ย”
“ที่แน่ๆคือระหว่างเรา จะไม่มีใครโกหกใคร”

“ก็ไม่แน่นะคะ คุยกับพี่อัคแล้วสมองไม่ค่อยท�ำงาน ถ้าพี่อัคหลอก

อย่างอัคระ จะต้องมาเอาอะไรกับ... เด็กระดับสี่อย่างหล่อน

ช่วยไม่ได้ที่บางครัง้ บางคราวจะเกิดความสับสนใจ นึกถึงน้ องอิก
๊

นึกถึงเงินร้อยล้านในธนาคาร นึกถึงรัฐมนตรีคณินทร์ แล้ววนเวียนถาม
ตัวเองว่าชีวิตหล่อนเปลี่ยนแปลงจากไม่มีอะไร
อย่างไร ถ้าไม่ใช่เพราะเขาคนเดียว

มามีอะไรทัง้ หมดนี้ได้

อัคระให้อะไรต่ออะไรหล่อนมากมาย ก็แล้วเขาล่ะ ต้องการอะไร
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ที่ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องรักผู้ชายมากมายขนาดนัน
้

ตอนนี้ชัก

แค่คิดว่าเขาจะทิง้ หล่อนไป ก็เห็นภาพตัวเองซมซานเท่ากับหรือ

อาจจะยิ่งกว่าแจ๊บแล้ว...

ขณะนัน
้ สัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อนดังขึ้น มะแมท�ำหน้ างง ยื่น

โทรศัพท์ออกมาดูก็พบสัญลักษณ์แบตเตอรี่แดง
จริง จึงบอกกับคนรักว่า

แสดงว่าไฟใกล้หมด

“แบตฯใกล้หมดค่ะพี่อัค สายชาร์จอยู่ข้างล่าง แค่นี้ก่อนก็ได้นะ

แล้วเดี๋ยวเย็นค่อยคุยกัน”

“ไม่เป็ นไร พี่โทร.เข้าอีกเครื่องก็ได้”
“อีกเครื่อง... เครื่องไหน?”

“ก็ที่มะแมเก็บไว้เป็ นเครื่องประดับในกระเป๋าถือน่ะ”

“แล้วพี่จะไปหลอกท�ำไม?”

แหละ ระดับที่สร้างคอมพิวเตอร์ตาทิพย์เพื่อท�ำนายโลกและจักรวาลได้

นึกถึงค�ำพร�่ำเพ้อสุดท้ายของเจ้า

เห็นใจ ภาวะหลงรักแบบหน้ ามืดตามัวไม่เข้าใครออกใคร บทจะโง่ก็โง่

อะไรมะแม มะแมคงเชื่อหมด”

หญิงสาวอึ้ง ค�ำย้อนถามง่ายๆของเขากระตุกให้คิดในใจว่าก็จริง

เพียงเพราะรู้สึกเอาเองว่าหล่อนเป็ นฝ่ ายเท

“เครื่องของบอส?” หญิงสาวถามเสียงสูง “แล้วพี่จะโทร.เข้าได้

เหรอคะ?”

“ก็ลองดู”

เสี ย งเรี ย กแบบโทรศั พ ท์ โ บราณดั ง ขึ้ น จากกระเ ป๋ า ถื อ บนโต๊ ะ

เครื่องแป้ ง มะแมยิม
้ นิดๆ คิดในใจว่ามีอะไรบ้างที่หวานใจของหล่อนท�ำ
ไม่ได้

ปลดเอียร์โฟนออกจากหู กดปุ่มวางสาย ‘มือถือธรรมดา’ ลง แล้ว

ก้าวไปเปิ ดกระเป๋า หยิบ ‘มือถือพิเศษ’ มากดปุ่มรับ
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“เมื่อคืนดูข่าวค่ะ...” ท�ำหน้ าปกติพูดต่อเนื่อง เอ่ยพลางก้าวกลับ

“หลังการประกาศ คือการขอพิสูจน์ และหลังการพิสูจน์ว่าซีอุส

ขึ้นนัง่ ขัดสมาธิบนเตียง “ช่วงนี้น้� ำท่วมใหญ่ สึนามิก็ออกโรงอีก แถม

เป็ นเรื่องจริง ทายซิ รัฐบาลต่างๆจะห่วงเรื่องภัยพิบัติข้างหน้ า หรือเร่ง

ทัว
่ โลก แล้วมะแมก็นึกนะคะว่าประสบการณ์ของคนที่เจอวิบัติภัยเหล่า

มะแมอึกอัก นึกออกทันทีว่าสงครามใหญ่คงตามมา อาจมีการฆ่า

แผ่นดินถล่มเป็ นวงกว้างไม่เว้นแต่ละวัน รู้สึกถึงการล้มตายเป็ นเบือไป
นัน
้ คงรู้สึกว่าโลกาวินาศมาถึงแล้ว ไม่ใช่ต้องรออีกกี่เดือนกี่ปี”
“ระยะนี้จะมีแค่ภาพน่ากลัว

แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจัง

หรอก ต่อให้มีคนตายพร้อมกันเป็ นหลักแสน ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะไม่รู้
สึกถึงความเปลี่ยนแปลง
แล้ว

เพราะแต่ละวันมีคนตายเกือบสองแสนอยู่

แต่เมื่อไหร่คนในละแวกใกล้เคียงหายไปเป็ นหลักร้อยล้านพร้อม

กัน นัน
่ แหละถึงรู้สึกว่าอะไรๆมันไม่เหมือนเดิม ทัง้ สภาพภูมิประเทศ
และความเป็ นอยู่โดยรวม”

“พี่อัคพูดซะหนาวสันหลังเหมือนกันนะคะนี่

แต่ท�ำอย่างกับคน

อ่านรายงานอากาศ พรุ่งนี้ฝนจะตก มะรืนนี้ฟ้าจะร้องงัน
้ แหละ เสียง
ธรรมดาจัง”

“ก็อ่านค่า

อ่านกราฟที่ซีอุสค�ำนวณมาหลายปี

เห็นการแตกพัง

หาทางครอบครองแผ่นดินที่ซีอุสบอกว่าจะปลอดภัย?”
ล้างเผ่าพันธุ์กันก่อนถึงวันโลกาวินาศก็ได้!
“ก็จริงนะคะ”

“ผลข้างเคียงยังมีอีก สมมุติว่ามนุษย์ล้านคนถึงฆาต อยู่ๆเราไป

ช่วยให้รอด มะแมนึกออกไหมว่าโลกต้องท�ำยังไงกับพลังใหญ่ที่อุตส่าห์
เตรียมไว้ท�ำลายล้างมนุษย์ล้านคนแล้วไม่ได้ใช้
ไหน?”

นิมิตปรากฏทันที

ทายซิมันจะหายไป

ไม่เคยมีพลังใดสูญหายไปเฉยๆ

มันต้อง

แปรรูปเป็ นอื่นเสมอ พลังมัจจุราชพุ่งมาจะคร่าชีวิตมนุษย์ล้านคน แต่
แล้วกลับวืดเปล่า ก็ต้องผันตัวไปท�ำลายล้างอย่างอื่น ในระดับที่ให้ความ
สยดสยองไม่แพ้กัน!

ที่จับต้องได้อย่างเป็ นรูปธรรมคือคนนั บล้านจะต้องอพยพหาที่อยู่

เลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกแล้ว

ใหม่ จะเอาที่อยู่ใหม่ดีๆที่ไหนมาให้ทัน? แน่นอนว่าต้องเบียดเบียนผู้อยู่

แกล้ง ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังสัง่ ให้เป็ นอย่างนี้ ถึงเราเป็ นทุกข์แทนใคร ก็

อีกประการ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาของการล้างโลกจริง จะต้องอพยพ

ของโลกตามการค�ำนวณมาเป็ นขัน
้ ๆ

แค่รอเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีอันเป็ นไปตามที่ธรรมชาติต้องการ ไม่มีใคร
ไม่ช่วยให้ใครอยู่หรือตายเพิ่มขึ้นได้”

“ท�ำไมพี่อัคไม่ป่าวประกาศคะ ว่าที่ไหนจะน�้ ำท่วม ดินถล่ม มีใคร

ต้องตายบ้าง เขาจะได้อพยพกัน”
พร้อมๆกับที่พูดนัน
่ เอง

ประสีประสาเอาเสียเลย

มะแมรู้สึกว่าข้อเรียกร้องของตนช่างไม่

“ไหนลองช่วยพี่คิดซิ เริ่มต้นขึ้นมาเราจะประกาศยังไงก่อน”

“ก็... เปิ ดตัวซีอุส ประกาศให้ทุกคนทราบโดยทัว
่ กันว่าเทคโนโลยี

พยากรณ์ของพี่อัคไปไกลถึงไหนแล้ว อาจจะแปะป้ ายว่ามันคือเครื่องมือ
พยากรณ์อากาศใหม่ล่าสุด”

“ลงประกาศที่ไหน?”

“ส�ำนักข่าวใหญ่ๆ เอพี รอยเตอร์ ซีเอ็นเอ็น”
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อาศัยเก่ากันอย่างโกลาหล

กันกี่ครัง้ กี่กองทัพ จึงจะหลบภัยธรรมชาติครัง้ ใหญ่ได้หมด?
“น่าห่อเหี่ยวจัง”

“ตอนนี้ มันสายเกินกว่าที่จะคิดป่ าวประกาศว่าก�ำลังจะเกิดอะไร

ขึ้น ถ้าคิดจะช่วยกันจริง ก็ควรท�ำให้ผู้คนเปลี่ยนความคิดพร้อมกันเป็ น

จ�ำนวนมากๆไปเลย เพื่อสร้างภาวะใหม่ทางธรรมชาติมารองรับชีวิตดีๆ
ครัง้ มโหฬารในคราวเดียว”

“อย่างที่พี่อัคพยายามท�ำ...”

หญิงสาวต่อให้แล้วเหลือบตามองเพดาน ค่อยๆเหยียดเท้า เอน

หลังลงนอนหงาย

เห็นชัดขึ้นว่าความตัง้ ใจของอัคระยากเย็นและมี

ความเป็ นไปได้ต่ำ� เพียงใด

เปลี่ยนความคิดมนุษย์ได้ ก็เปลี่ยนโลกได้ทง
ั ้ ใบ ความคิด
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มนุษย์ถึงเปลี่ยนยากที่สุดในโลก!

“ถ้ามีพระเจ้าจักรพรรดิที่รู้เหตุรู้ผล

รวบอ�ำนาจสัง่ เป็ นสัง่ ตายไว้

ในมือเพียงคนเดียว โลกคงถูกปฏิรูปได้ง่ายขึ้น”
“ก็งน
ั้ ”

“ชักชื่นชมแล้วสิ... บอสกับพี่อัคสร้างบารมีเพื่อรวมอ�ำนาจใหญ่ใน

การครองอย่างนี้มาทุกชาติเลยหรือเปล่าคะ?”
“ถ้าหมายถึงการครองโลก

ก็ต้องบ�ำเพ็ญบารมีเป็ นแสนชาตินัน
่

์ ถาปนาอาณาจักรได้สักชาติหนึ่ง ไม่ใช่แค่รอบารมี
แหละ ถึงจะมีสิทธิส

เต็มอย่างเดียวแล้วจะได้เลยนะ ต้องรอให้สถานการณ์โลกเอื้อด้วย”

“มิน่าล่ะ พี่อัคถึงเสียดาย ตัง้ หน้ าตัง้ ตาประลองกับบอสให้ถึงที่สุด

เพราะพลาดเที่ยวนี้ก็ต้องรออีกเป็ นแสนชาตินี่เอง”
อัคระเงียบ

“แล้วบ�ำเพ็ญบารมีเป็ นจักรพรรดินี่ เขาบ�ำเพ็ญกันยังไงคะ?”

นัน
่ แหละ

คิดเปรียบเทียบกับนักลงทุนข้ามชาติก็แล้วกัน

เหตุการณ์

ส�ำคัญและน่าสนใจเกิดขึ้นทุกวันบนโลกใบนี้ นักลงทุนจะติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆจากรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์และทีวี แล้วตัดสินใจ
ระดมเงินไปลงทุน ณ จุดเหมาะ เพื่อให้เกิดก�ำไรสูงสุด”
“ค่ะ”

“ส่วนเซธใช้ซีอุสสร้างหนังสือพิมพ์ส่วนตัวขึ้นมา เหตุการณ์ใหญ่

ที่ซีอุสรายงาน คือการเกิดมาของเด็กฤกษ์เด่น ซีอุสจะช่วยวิเคราะห์ให้

ว่าถ้าเด็กโตขึ้นในอาณาจักรของเซธ สมควรถูกบรรจุไว้ตรงไหน ด�ำรง
ต�ำแหน่งใด

แล้วจะมีผลใหญ่สืบเนื่องตามมากี่ซับกี่ซ้อน

ส่วนเซธจะ

อาศัยญาณทัศนะของตัวเองประกอบ ว่าจะช่วยตัดทางตรง หรือส่งเสริม

เด็กไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้แค่ไหน... จุดใหญ่ใจความส�ำคัญคือถ้าเคยเกื้อกูล
กันมา เซธก็จะวางหมาก ดึงเข้ามาเป็ นคนของตัวเองอย่างเป็ นทางการ”
“ต่างจากพี่อัค ที่ไม่เก็บเด็กใหม่ แต่จะตรวจหาดูบุคคลส�ำคัญที่มี

“ก็ต้องใจใหญ่ อยากช่วยคนไม่มีประมาณ ใช้ความรู้ความฉลาด

อิทธิพลกับโลก แล้วพยายามเปลี่ยนใจพวกเขา... โอ้ย! ฟั งดูเหนื่อยกว่า

กับคนอื่น ถ้าสะสมได้จ�ำนวนมากพอ ก็อาจหมายถึงโลกใหม่ที่ก�ำหนด

“ตอนนี้เลิกแล้วไง ล้าแล้ว อยากเป็ นคนธรรมดาแล้ว ไม่แข่งกับ

ของตัวเองไปท�ำเรื่องน่าท�ำที่สุด คือช่วยให้คนอื่นดีข้ น
ึ การให้ชีวิตใหม่
ได้เองว่าจะให้เป็ นอย่างไร”
“ในยุคไอทีอย่างนี้

อาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงที่สุดของพระเจ้า

กันเยอะเลย”
เซธแล้ว”

มะแมเม้มปากยิม
้ ดีใจ แต่เปลี่ยนเรื่องอย่างไม่อยากตอกย�้ำ
“แล้วบอสท�ำอะไรอีกถ้าไม่นัง่ วางแผนชีวิตให้ชาวโลก?”

จักรพรรดิ ก็คือความรู้ใช่ไหมคะ? ขอแค่รู้ว่าจะท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อ

ไหร่ กับใคร เพื่อให้เกิดผลที่ต้องการ ก็จะครองโลกได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาด”

“นอกจากความรู้

ก็ต้องอาศัยสัญชาตญาณด้วย

สัญชาตญาณที่แม่นย�ำแบบจักรพรรดิ

ถ้าขาด

บางทีรู้ทุกอย่างก็ตัดสินใจผิด

ทุกอย่างได้... สิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือบารมีต้องถึง ถ้าบารมีไม่แน่นพอ
เดี๋ยวก็เกิดเรื่องท�ำลายล้างอาณาจักรแตกกระสานซ่านเซ็นอยู่ดี
ความรู้และสัญชาตญาณจะเลิศเลอขนาดไหน”

ไม่ว่า

“พี่อัคบินไปทัว
่ โลกเพื่อท�ำธุระซับซ้อน แล้วบอสล่ะคะ นัง่ อยู่กับที่

หรือเปล่า ทุกวันนี้งานของบอสคืออะไร?”
“เซธก็เดินทางบ้าง
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แล้วก็ท�ำสารพัดอย่างไม่ได้หยุดเหมือนๆพี่

“ก็โทร.คุยกับคนโน้ นคนนี้อย่างมีจุดประสงค์ เหมือนอย่างที่เคย

ท�ำกับมะแมนัน
่ แหละ!”

หญิงสาวยิม
้ พราย

เมื่อทราบว่าตนเคยมีเกียรติพอจะได้รับเวลา

หลายนาทีอันมีค่ามหาศาลของบอสมา
“ถ้าซีอุสของพี่อัคบอกได้หมด

แถมบอสวางแผนไว้หมดแล้ว

อย่ า งนี้ ก็ รู้ ท ะลุ ไ ปอี ก พั น ปี ข้ า งหน้ าเลยใช่ ไ หมคะว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น

บ้าง?”
ขึ้น’

“งานหลักของซีอุสไม่ใช่การรายงานดื้อๆว่า
แต่เป็ นการให้ค�ำแนะน� ำว่า

‘ก�ำลังจะเกิดอะไร

‘จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวางตัวใครไว้ใน

ต�ำแหน่งเหมาะที่สุด’ แก่นของซีอุสคือโลกจ�ำลองโลกหนึ่ง ที่พร้อมจะให้
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ใส่ตัวแปรใหม่ๆเข้าไปทุกวัน อย่างถ้าใส่เด็กฤกษ์เด่นที่เพิ่งเกิดใหม่วันนี้

เข้าไป ก็เห็นเดี๋ยวนัน
้ เลยว่าจะมีอิทธิพลกระเพื่อมไปถึงจุดอื่นๆของโลก

อย่างไร เป็ นวงกว้างประมาณไหน ยาวนานเพียงใด”
“นึกภาพไม่ออกค่ะ”
“นึกถึงลูกโลกนะ

พยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง

สมมุติว่านาทีนี้ซีอุสได้รับรายงานจากโรง

ว่าเด็กบุญญาธิการใหญ่เพิ่งเกิดมา

ซีอุสจะ

บอกพิกัดต�ำแหน่งเกิดของเด็ก ในกรณีที่การเกิดของเขาเป็ นคุณ เราจะ

เห็นจากหน้ าจอเลยว่าพิกัดนัน
้ ปรากฏรัศมีความสว่างกินพื้นที่ของโลก
ประมาณใด แต่กรณีที่การเกิดของเขาเป็ นโทษ เราก็จะเห็นพิกัดนัน
้ แผ่
รัศมีความมืดออกมาเป็ นวงกว้างเท่าใดด้วย”

มะแมตรึกนึกอย่างเข้าใจ คนมีบุญญาธิการสูงก็เหมือนคนที่บ�ำรุง

ร่างกายมาจนแข็งแกร่ง ข้อล�ำหนักแน่น แต่จะเอาความล�่ำสันบึกบึนไป
ใช้ปกป้ องหรือรังแกคน
หรือเป็ นโทษ

ก็ข้ น
ึ อยู่กับว่าเขาพอใจเลือกรูปชีวิตที่เป็ นคุณ

“ค่ะ แล้วบอสบริหารความสว่างกับความมืดยังไง?”
“เซธจะวางต�ำแหน่งการปกครองไว้เป็ นวงๆ

ที่สุดไปครองอ�ำนาจสูงสุด

คืออยู่วงในใกล้เซธที่สุด

เอากลุ่มคนสว่าง

แล้วค่อยลดหลัน
่

เป็ นชัน
้ รองๆลงมา ตามตัวแปรคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความมีแก่ใจอยาก
สงเคราะห์ ความรู้ ความสามารถ ไอคิว ตลอดจนจิตสัมผัส ส่วนกลุ่มคน
มืดที่สุดก็เน้ นใส่ตัวแปรความสว่างเข้าไปในชีวิตพวกเขา

คือพยายาม

จัดที่ให้รับแสงสว่างได้มากๆหน่อย... ระบบใหญ่แบบนี้จะลงเอยเป็ นการ
เพิ่มความสว่างขัน
้ สูงสุดให้กับโลกอย่างต่อเนื่อง”

“แล้วพี่อัครู้ทุกอย่างจากซีอุสเหมือนๆกับบอสหรือเปล่า?”
“ค�ำตอบขึ้นอยู่กับวิธีตงั ้ ค�ำถาม

เซธก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนักหรอก”

และวิธีตงั ้ ค�ำถามระหว่างพี่กับ

“เอาตัวอย่างเป็ นเหตุการณ์จริงที่ท�ำให้มะแมคาใจสักเรื่องหนึ่ งได้

ไหมคะ? วันแรกที่ได้คุยกับบอส บอสเตือนว่าจะมีลูกค้าบ้ากามมาเยือน
แล้วสัง่ ให้มะแมพามาคุยข้างล่าง แล้วตานัน
่ ก็มาจริงๆ... ท�ำไมพี่อัคไม่
เห็นเตือนมะแมแบบบอสบ้างล่ะ?”
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“มีเรื่องแบบนัน
้ ด้วยเหรอ? อือม์... พี่ไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนัน
้

หรอก รู้แค่ว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับมะแมในช่วงนัน
้ แน่นอน...

ซึ่งตกลงก็เซธนัน
่ เองเป็ นตัวแปรที่ท�ำให้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย พี่ว่าเซธแค่
จะหาเรื่องโชว์พลังให้มะแมยอมรับ ซึ่งถ้าอยากท�ำแบบนัน
้ พี่ก็ท�ำได้”
“อ้อ...”

“วันนัน
้ ถึงไม่มีเซธ

ก็เชื่อเถอะว่ามะแมจะได้รับความคุ้มครอง

จากกรรมเก่าของตัวเองอยู่ดี ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะทุลักทุเลหรือ
เสียขวัญบ้างนิดหน่อย”

“แล้วตอนมะแมโดนโจรอุ้ม

คุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมคะ?”

พี่อัคก็ปล่อยให้ดวงของมะแม

สุ้มเสียงตัดพ้อหน่อยๆนัน
้ จีอ
้ ัคระให้ข�ำด้วยความเอ็นดู
“คืนนัน
้ เป็ นโอกาสสร้างบารมีของมะแม

พี่ไม่เข้าไปขัดขวาง

หรอก แต่ก็ส่งคนตามประกบอยู่ห่างๆนะ ถ้ามะแมกลับใจโจรไม่ได้ตาม
ที่ซีอุสท�ำนายไว้ พี่ก็จะใช้ก�ำลังเหมือนกัน!”

ค�ำอธิบายของชายคนรักถึงกับท�ำให้มะแมอบอุ่นย้อนหลัง

ยิม
้ ออกมาได้

แล้ว

“ยิ่งฟั ง ยิ่งรู้สึกเหมือนทุกเรื่องถูกก�ำหนดไว้หมดแล้วจริงๆ”

“เป็ นแค่แนวโน้ มอย่างสูงหรืออย่างต�่ำ ไม่ใช่ต้องเกิดขึ้นตายตัว”

“แล้ ว ที่ ค อมพ์ ข องพี่ อั ค ท� ำ นายว่ า มะแมจะเปลี่ ย นใจโจรได้ นี่

ถือว่าเป็ นแนวโน้ มอย่างสูงหรืออย่างต�่ำคะ?”
“อย่างสูง...

คือซีอุสจะค�ำนวณแบบเอามะแมเป็ นตัวตัง้ ของวัน

เดือนปี ที่พี่อยากรู้ เสร็จแล้วรายงานว่ามะแมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโจร
ปั จจัยหนุนที่มีอยู่จะท�ำให้ซีอุสวิเคราะห์สรุปว่า ‘เจอโจรเพื่อกลับใจโจร’

ฉะนัน
้ ที่ถูกส่งให้มาเจอ ต้องเป็ นโจรที่ยอมมะแมได้ เพราะเคยมีกรรม
สัมพันธ์ในทางเกื้อกูลกันมาก่อน”

“ซีอุสบอกได้ด้วยว่าเคยท�ำกรรมเก่าร่วมกันมายังไง?”
“ไม่ถึงขนาดบอกได้เป็ นรายละเอียด

แต่อ่านออกว่ามะแมเคย

ให้ค�ำแนะน� ำ พลิกความเห็นผิดของพวกเขาให้กลับเป็ นความเห็นชอบ
ส�ำเร็จมาก่อน

ผลของบุญนัน
้ ก็เป็ นก�ำลังหนุนให้ชาติใหม่เกลีย
้ กล่อม
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ส�ำเร็จอีก”

ติดใจหลุมด�ำของพาล ก็ถึงเวลาโดนลากลงต�่ำ”

บอกได้ไหม?”

นี้ อีกหน่อยจะต้องย้อนยุคกลับไปอยู่ในสมัยที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มี

“แล้วมะแมเคยกล่อมพวกนั ้นส�ำเร็จนานมาแล้วประมาณกี่ชาติ
“ไม่ได้หรอก... ที่ส�ำคัญนะ ตามธรรมชาติของกรรมวิบาก ไม่มีค�ำ

ว่ากี่ชาติ กี่กัปกี่กัลป์ แล้วก�ำลังจะตก ไม่เหมือนเชื้อเพลิงหยาบๆ คล้าย

เงาที่ตามตัว จะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็เห็นเหมือนเดิม จนกว่าจะถึงเวลา
ให้ผล จึงค่อยหมดก�ำลังลง”

“แล้วถ้าชาตินี้มะแมไม่มีญาณสัมผัส ไม่มีฝีปากดีพอ แล้วก็ไม่มี

คนของพี่อัคคอยระวังหลังล่ะคะ คืนนัน
้ จะเกิดอะไรขึ้น?”
“ก็อาจมีเหตุอ่ น
ื ผ่อนหนักเป็ นเบา

หรือแค่มะแมร้องไห้ขอความ

สงสาร บุญเก่าก็อาจบันดาลให้คิดค�ำขอร้องได้โดนใจโจร มีผลให้พวก
นัน
้ ใจอ่อน ยอมปล่อยตัว ไม่ท�ำอันตรายได้”

“แต่แค่นัน
้ ก็ไม่เปลี่ยนใจพวกเขาให้เป็ นสุจริตชนตามดวงน่ะสิ?”

“ถึงได้บอกไง ถ้าอยากสมมุติ ก็ต้องสมมุติบนฐานที่มะแมมีความ

สามารถอย่างนี้อยู่ ไม่ใช่สมมุติอะไรก็ได้ตามใจชอบ เพราะพอเปลี่ยน
ตัวแปรหนึ่ง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องก็ผันแปรตามไปหมด”
“แล้วอย่างเด็กผิวด�ำที่สนามบินล่ะคะ

แทนการเป็ นโจรร้าย

ก็

กลายเป็ นนักกีฬาและนักพูดระดับโลกในอนาคตไปเลย อะไรเป็ นปั จจัย
ตัดสินให้เขาได้รับความช่วยเหลือจากพี่อัค?”

“เขาเคยเป็ นลูกศิษย์ของพี่มาก่อน พี่เคยสอนให้ได้ดีมา ก็เป็ น

เหตุปัจจัยให้มาชีน
้ � ำกันอีก”

ไฟฟ้ า ไม่มีรถราใช้กันหรือเปล่าคะ?”

แทนค�ำตอบ อัคระถามมาอีกทาง

“โทรศัพท์ที่มะแมก�ำลังใช้อยู่เนี่ย เคยชาร์จแบตฯบ้างหรือยัง?”

“ไม่เคยเลยค่ะ ยังงงๆอยู่ว่าถ้าแบตฯหมดจะให้ท�ำไง แล้วไม่เห็น

มีให้ดูที่ตรงไหนว่าแบตฯเหลือเท่าไหร่แล้ว แต่ก็เดาว่าคงเป็ นแบตฯอายุ
ยืนใช่ไหมคะ?”

“ที่มะแมก�ำลังถืออยู่ในมือ

ต่อเนื่องไม่พักเลยได้เกือบพันปี !”
“โอ๊!

แล้วท�ำไมบอสไม่เอาพลังงานดีๆมาแจกจ่ายชาวโลกเสีย

ตัง้ แต่ตอนนี้เลยคะ?”

“ความรู้ทางพลังงานของเซธเป็ นความลับเหนือสิ่งอื่นใด ถ้าโลก

ยังเหมือนไร้ข่ อ
ื แป

นิวเคลียร์เท่านัน
้ เอง”

พากันเลวทัง้ นัน
้ ”

“ปมของการเวียนว่ายตายเกิดถึงซับซ้อนไง

พระพุทธเจ้าก็ตรัส

ว่า ชาติไหนเจอกัลยาณมิตร ได้เป็ นหลักยึดก็ดีไป แต่ชาติไหนพบพาล

คือสร้างอาวุธใหม่ไว้ต่อรองอ�ำนาจแทนหัวรบ

มะแมท�ำหน้ าละเหี่ยใจ

“ปิ ดประตูเจริญเลยนะคะ โลกวันนี้ ติดโน่นติดนี่ ช่วยอะไรไม่ได้

ค่อยเริ่มต้นใหม่ได้

“ไม่มีใครดีหรือเลวเองด้วยตัวเองโดดๆเลยใช่ไหมคะ? ช่วยกันดี

สิ่งแรกที่นานาประเทศจะเอาเทคโนโลยีพลังงาน

ของเซธไปประยุกต์

“พื้นกรรมในชาตินี้ของเขาถูกก�ำหนดมาอย่างนัน
้

เป็ นมหาวายร้าย แต่ถ้าเจอพี่และพี่มีแก่ใจพอ ก็กลายเป็ นแชมป์ โลก”

อ�ำนาจกระจายไปอยู่ในมือใครต่อใครจนควบคุม

ยากเหมือนทุกวันนี้

สักอย่าง”

ถ้าไม่เจอพี่ก็

คือตัวอย่างนวัตกรรมด้านพลังงาน

ของเซธ แบตเตอรี่เล็กๆก้อนเดียว ให้พลังงานมากพอจะคุยโทรศัพท์

“ถ้า ณ วันนัน
้ พี่อัคไม่มีความสามารถอย่างนี้ เด็กก็โตขึ้นเป็ นโจร

โดยไม่มีใครช่วยอะไรได้?”
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“ว่ากันถึงอาณาจักรของบอส ทรัพยากรในโลกแทบไม่เหลืออย่าง

“ถึงต้องรอกระบวนการชะล้างสิ่งโสโครกออกไปก่อน
เมื่อไหร่ที่ทุกอย่างกระจัดกระจาย

แทบไม่ปรากฏพรมแดนความเป็ นประเทศไหนๆ
ปรากฏ

ขาดอ�ำนาจรัฐ

สิ่งที่เซธเตรียมไว้จะ

และเข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่โดยสันติ

ออกมาสวามิภักดิโ์ ดยไม่มีเงื่อนไข

ทุกอย่าง

ทุกฝ่ ายจะพร้อม

เพราะต้องการสิ่งที่เซธจะหยิบยื่น

ให้อยู่แล้ว ทัง้ อาหารสังเคราะห์ ทัง้ น�้ ำดื่มที่มาจากมหาสมุทร ทัง้ ระบบ
สื่อสารไร้สายทัว
่ โลก”
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“เหมือนแสงฟ้ ามาโปรดเลยนะคะ ฟั งแล้วยุคของบอสเหมือนทุก

คนจะบินได้งน
ั ้ แหละ อือม์... ถ้าคนเราบินได้ ก็คงเห็นทุกหนทุกแห่งใน
โลกนี้สวยขึ้นหมด”

“อยากฝากเนื้อฝากตัวอยู่ในอาณาจักรของเซธแล้วใช่ไหมล่ะ?”

“สัญญาต้องเป็ นสัญญา

พี่จะหยุดเดินทาง

รับรองไม่ผิดค�ำพูด

หรอก แล้วพี่ก็รู้ด้วยว่าเมื่ออยู่กับมะแม ทุกอย่างจะต่างไป วางใจเถอะ
นะ”

น�้ ำเสียงเนือยๆนัน
้ ปลุกให้มะแมออกจากฝั นหวาน เปลี่ยนเป็ นพูด

หนักแน่น

“อยากอยู่ในกระต๊อบของพี่อัคมากกว่าค่ะ!”
อัคระหัวเราะซึมๆ

“สิ่งที่พี่อยากได้ยิ่งกว่าอาณาจักร ก็คือมะแมเหมือนกัน”
“แล้วช่วงนี้งานของพี่อัคไปถึงไหนแล้วคะ

อย่างที่สัญญากับมะแมไว้หรือยัง?”

ใกล้จะสะสางเสร็จ

พูดคุยเรื่องงาน อัคระก็ถอนใจคล้ายเหนื่อยอ่อนเต็มประดา

“น่าจะใกล้... หวังว่านะ... อยากหยุดเต็มที แต่ถ้าทิง้ ไปกลางคัน

ก็น่าเสียดายเหมือนกัน หลายแห่งเหมือนจะมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจน”
คะ

“มะแมก็ไม่ได้เร่งหรอกค่ะ

เห็นค่าและเป็ นก�ำลังใจให้เสมอนะ

อยากให้ช่วยอะไรก็จะช่วยทุกอย่าง แม้แต่บินตามไปปรนนิบัติรับ

ใช้เดี๋ยวนี้”

“อยากให้เป็ นอย่างนัน
้ เหมือนกัน ถ้าไม่เสียดายที่อีกหลายคนจะ

ต้องเสียโอกาสเจอมะแม”

“แล้วโลกต้องเปลี่ยนแค่ไหนพี่อัคถึงจะพอใจและวางมือได้คะ?”
ชายหนุ่มอึกอักอยู่ครู่ ก่อนตัดสินใจพูดเปิ ดอก

“บางทีรู้สึกว่าใจมันพอ แล้วมือก็วางแล้วนะ หลายครัง้ พี่ต่ น
ื ขึ้น

มาตอนเช้าพร้อมกับความคิดว่าจะเปลี่ยนโลกไปท�ำไม ในเมื่อโลกต้อง
เปลี่ยนไปอยู่แล้ว แต่บางทีก็รู้สึกว่าพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ และไม่มีทางพอใจ
จะวางมือได้”

มะแมนิ่งงัน

เยี่ยงคนเริ่มขาดความมัน
่ ใจว่าจะได้สิ่งที่อยากได้

หรือเปล่า และอัคระก็สัมผัสถึงความรู้สึกนัน
้ ด้วยความเห็นใจ จึงเอ่ย
แผ่ว
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บทที่ ๒๖
เช้าวันรุ่งขึ้น
ทัง้ คัน

เบนท์ลีย์สองประตูเพรียวงาม

“อย่าเพิ่งเลยค่ะ

สัญญาห้ามเปลี่ยนใจ”

สีเงินขึ้นเงาเป็ นมันปลาบตลอด

คลานเอื่อยมาจอดเทียบรัว
้ โฮมออฟฟิ ศของนักจิตวิทยาพลังจิต

หินหลากสีหลายเส้น ท่อนล่างสวมกางเกงแนบเนื้อสีฟ้าสด กับรองเท้า
ส้นสูงพริบพราวสีเงิน ก็เดินฉับๆมาเปิ ดประตูข้างคนขับ ก้าวเข้าไปนัง่
ประจ�ำที่ได้ว่องไวเนียนตา

อัคระเหลียวมามองด้วยรอยยิม
้ สนเท่ห์

พร้อมกับกลิ่นน�้ ำหอมแหลมคมเร้าใจ

แม่โฉมงามของเขามา

ผิดบุคลิกหวานละมุนเดิมมิใช่

แต่ชายหนุ่มก็ทราบว่านัน
่ เพราะหล่อนอยากมีสีสันแตกต่างไปให้

เขาทึ่งเล่นบ้าง จึงแซวว่า

“พี่อัคว่าเหมือนเท่าไหร่ล่ะ?”

มะแมหยิบแว่นกันแดดกรอบขาวมาสวม

ระหง ดูสวยเฉี่ยวราวกับนางแบบวัยรุ่น

เชิดหน้ าอวดล�ำคอ

“เอาหมากฝรัง่ ขึ้นมาลอยหน้ าเคีย
้ วไปด้วยสิ จะได้จ๊าบครบวงจร”

“ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวพี่อัคแวะข้างทางซื้อให้ทีสิ”
อัคระก้มลงพิจารณาตัวเองแล้วนึกปลง

“นี่พี่ใส่เชิต
้ แขนยาวเป็ นตาแก่ เดินควงจะเข้ากันไหมเนี่ย?”
“เข้า”

เจ้าของรถมาดภูมิฐานอดช�ำเลืองปลีขาคู่งามด้วยแววพิสมัยไม่
“วันนี้พี่เอ่ยปากขอมะแมด้วยตัวเองเลยดีไหม?”

หญิงสาวเบนหน้ ามามองคนรักผ่านแว่นด�ำนิ่งๆ ดูทรงพลังลึกลับ

สะกดใจ คล้ายภาพอาบมนต์ฝันต้องห้าม ที่เอื้อมกันสุดแขนก็ไม่แน่ว่า
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“กลับมาเที่ยวหน้ าพี่ให้พ่อแม่ไปสู่ขอ มะแมเกริ่นกับฝั ่ งตัวเองไว้

เลยก็แล้วกัน บอกว่าลูกเขยคนนี้ใจร้อน มาให้เจอหน้ าทีเดียว อีกทีแห่
ขันหมากเลย!”

บนทางลอยฟ้ ายาวเหยียด ที่เบื้องหน้ าคือฟ้ ากว้างสดใส มะแม

ทอดสายตามองไกลด้วยความโล่งอกโล่งใจไม่มีอะไรเกิน

ยกมือถอด

แว่ น กั น แดดออกด้ ว ยความอยากดู ทั ศ นี ย ภาพเบื้ อ งหน้ าด้ ว ยตาเปล่ า

และพบว่าฟิ ล์มกันแดดของกระจกหน้ ากรองแสงจ้าให้สบายตาอยู่แล้ว
จึงมองฟ้ ากว้างเต็มตาโดยไม่เคืองแม้แต่น้อย
เมื่อคืนเขาให้ช่อกุหลาบโต

พร้อมชุดเครื่องเพชรระดับโลกยี่ห้อ

น้ องอิก
๊ ไปเลีย
้ งมื้อค�่ำริมเจ้าพระยา

ชายหนุ่มหัวเราะพลางส่ายหน้ าช้าๆ

จะได้มา

เราะนุ่มๆอย่างมีความสุขก่อนเอ่ยเป็ นจริงเป็ นจังขึ้น

อัคระหัว

แฮรี่ วินสตัน ราคาหลายสิบล้านเป็ นของขวัญวันเกิด และพาหล่อนกับ

“อายุเท่าไหร่นี่?”

ได้

ล็อกคอพี่อัคเซ็น

มะแมขยับเรียวปากแดงตอบแบบทีเล่นทีจริงตามเขา

ซึ่งทันทีนัน
้ หญิงสาวในเสื้อชายยาวสีแสดฉูดฉาด ห้อยสร้อยคอประดับ

น้ อย

เดี๋ยวคุณพ่อดีใจจนลืมตัว

ประสาสามคนพ่อแม่ลูก
เกิดขึ้นเมื่อห้านาทีก่อน

ประทับอยู่ในความทรงจ�ำแจ่มชัดราวกับเพิ่ง

แปรสายตาไปข้างตัว

ล่างด้านไกล

ความสนุกและเสียงสรวลเสเฮฮา

เห็นเรือกสวนไร่นาที่แผ่กว้างอยู่เบื้อง

ถามใจว่าถ้าถึงเวลาโลกเปลี่ยน

อัคระไม่เหลืออะไรเลย

นอกจากความเป็ นคนตัวเปล่า ไร้ทรัพย์และอ�ำนาจวาสนาใดๆ หล่อนจะ
ยังรักเขาเท่านี้อยู่ได้ไหม?

ค�ำตอบคือยิ่งกว่าได้! กระท่อมกลางนาก็ดูน่าอยู่ ถ้ารู้ว่าจะมีเขา

ไปใช้ชีวิตด้วยกัน...

ค่อยๆหันหน้ ามาทางชายผู้ทรงอิทธิพลต่อจิตใจ

อากาศรอบตัว

เขาช่างให้ความรู้สึกวิเวกล�้ำลึก ราวแยกตัวออกมาอยู่เย็น เป็ นเอกเทศ
จากภูมิศาสตร์รอบด้าน

ใกล้เขาแล้วรู้สึกถึงความเป็ นเสาหลักยิ่งใหญ่

สยบหัวใจให้อ่อนแอ แพ้แรงดึงดูดทางกายที่ชวนให้อยากเอนไปอิง เพื่อ
ขอความเป็ นแหล่งพักพิงอันร่มเย็นชัว
่ ชีวิต

ตามใจตนเอง มะแมค่อยๆเลื่อนตัวมานัง่ ริมเบาะ เอนศีรษะลง
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แนบแก้มเข้ากับไหล่เขา
จากเจ้าของ

คล้ายลูกแมวประจบขอความรักความอบอุ่น

แอบสูดกลิ่นหอมจากแขนเสื้อด้วยความรู้สึกแสนดี

ยิม
้ ละไม

อย่างคนมีความสุข นัยน์ตากระจ่างทอดนิ่งไปเบื้องหน้ า เยี่ยงคนที่รู้ว่า
จะไม่มีฝันหวานใดตามทันความจริงในบัดนี้ได้เลย

จากบางนาถึงอ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อัคระขับมาเรื่อยๆ

ใช้เวลาไม่ถึงสามชัว
่ โมง

พ่อแม่ของมะแมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดกลาง

แยกจากถนน

สุขุมวิทมาประมาณสิบกิโลเมตรเศษ เป็ นบ้านเดี่ยวชัน
้ เดียวในพื้นที่ ๗๐
ตารางวา รอบนอกคือบรรยากาศทุ่งนาโล่ง เงียบเชียบอย่างไรเมื่อสิบปี
ก่อน ก็คงความเงียบไว้อยู่อย่างนัน
้ จนกระทัง่ วันนี้
สองหนุ่มสาวมองหน้ ากันยิม
้ ๆ

มะแมหวังจะเห็นอาการประหม่า

เคอะเขินจากอีกฝ่ ายบ้าง ให้เสมอกันกับที่หล่อนไปพบพ่อแม่เขาแล้วท�ำ
หน้ าไม่ค่อยถูก

แต่อัคระยังคงเป็ นอัคระ

เขาเดินลงจากรถด้วยท่าทีปกติ

ไม่เสียความเป็ นตัวของตัวเองไปเลย

ซึ่งปกติของเขานัน
้ ราวกับเป็ นเจ้าของ

หมู่บ้านแวะมาทักทายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านก็ไม่ปาน

มะแมหยิบกุญแจจากกระเป๋าถือมาจะไขประตูรว
ั ้ แต่พบว่ามันไม่

ได้ล็อกไว้ จึงพาคนรักก้าวสู่ร่มเงาชายคาด้วยท่วงทีของเจ้าถิ่น
“พ่อขา แม่ขา”

หญิงสาวส่งเสียงเรียกน� ำ รออัคระถอดรองเท้าก่อนจะผลักประตู

มุ้งลวดน� ำเข้าบ้าน

บ้านที่เคยอบอุ่น วันนี้เยือกหนาวอย่างประหลาด หางตาเหลือบ

ไปเห็นเงาร่างพ่อแม่นัง่ ตัวแข็ง นิ่งทื่อราวกับท่อนฟื นไร้วิญญาณที่โซฟา
รับแขกด้านซ้ายมือ

ทีแรกแปลกใจที่พ่อแม่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับกับการมาของหล่อน

แต่แล้วก็ยิ่งตกใจกว่านัน
้
เมื่อเห็นถนัดว่าพ่อนัง่ หน้ าซีด ขณะที่แม่นัง่
น�้ ำตาไหล
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“พ่อ! แม่! เป็ นอะไรไปคะ?”

จะเดินปราดเข้าหาผู้บังเกิดเกล้า ทัง้ ที่ความกลัวแล่นจับหัวใจ แต่

อัคระคว้าแขนไว้ ท�ำท่าเหมือนจะรัง้ ให้ถอยกลับ ทว่าสังหรณ์ร้ายของ
ทัง้ สองท�ำงานช้าเกินไปเสียแล้ว

ร่างสูงใหญ่ที่หลบอยู่หลังจุดบังตาใกล้ตัว

สัน
้ ในมือ

โผล่ออกมาพร้อมปื น

“อย่าขยับ แล้วก็อย่าเอะอะ”

ผู้ยึดครองพื้นที่ไว้ก่อนสัง่ ด้วยเสียงธรรมดา

เพชฌฆาตประกอบกับปื นที่ชห
ี้ น้ าอยู่

แต่นัยน์ตา

ประกาศความหฤโหดแบบไม่

ธรรมดาเลย เล่นเอามะแมเข่าอ่อน มือไม้เย็นเฉียบไปชัว
่ ขณะ

ส�ำหรับอัคระ เขาแค่หรี่ตาลงด้วยสีหน้ าเรียบเฉยเป็ นปกติ แล้ว

เหลือบมองไปทางขวาเมื่อส�ำเหนี ยกถึงความเคลื่อนไหวจากเงาร่างของ
ผู้ชายอีกสองสามคน ที่ทยอยโผล่กันออกมาจากห้องด้านใน
แต่ละคนถืออาวุธครบมือ

ลงมือใช้อาวุธได้จริง
อย่างใด

แถมมีกระแสทมิฬบอกความเอาจริง

ไม่ใช่แค่ถือปื นขู่ตามธรรมเนียมโจรกระจอกแต่

มะแมถอยเท้ามากอดเขาตัวสัน
่

หน้ าที่ดูท่าว่าน่าจะเป็ นหัวโจก

อัคระจึงเอ่ยถามกับคนตรง

“ต้องการอะไร?”

“คุณทัง้ สองไปกับเรา”

ค�ำตอบบอกชัดว่านี่ไม่ใช่การปล้น

“ได้... แต่ช่วยบอกสักนิดได้ไหมว่านี่มันเรื่องอะไรกัน เผื่อเข้าใจ

ผิดจะได้แก้ที่ตรงนี้ก่อน”

ชายหน้ าเหลี่ยมร่างใหญ่แค่นยิม
้

“เรามารอคุณถูกที่ถูกเวลา ยังจะคิดว่าเข้าใจผิดอีกหรือ?”
“ผมชื่ออะไรคุณรู้หรือเปล่า?”

“อ๋อ! รู้ซี่ ชื่ออรรถไง แล้วแฟนคุณก็ช่ อ
ื มะแม มัน
่ ใจได้หรือยัง?”

ทัง้ อัคระและมะแมทราบทันทีว่าคนร้ายตัง้ ใจอุ้มถูกคน

เรียกชื่อของอัคระผิดก็ตาม

แม้จะ

การเรียกชื่อผิดแค่เป็ นข้อมูลเบื้องต้นชีว
้ ่า
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คนบงการอุ้มหาได้รู้จักเขาจริงไม่

ก็ตัวสัน
่ เกาะแขนเขาแน่นขณะจ�ำใจเดินตามกันไปขึ้นรถ

ทัง้ สองท่านไว้ที่นี่เถอะนะ พวกท่านคงไม่เกี่ยว ไม่รู้เห็นอะไรด้วยแน่ๆ”

หมู่บ้านจะเผอิญเห็นเข้า ก็คงคิดว่าพวกนี้รู้จักกันมากกว่าอย่างอื่น

“โอเค ผมจะตามพวกคุณไปโดยไม่ขัดขืน แต่ขอให้ปล่อยผู้ใหญ่
“พวกเขาจะอยู่ที่นี่

โดยมีพวกเราอีกสามคนอยู่ด้วย

ประกันว่าคุณอรรถกับคุณมะแมจะไม่ด้ อ
ื กับเรา”

เพื่อเป็ น

“ถ้าอย่างนัน
้ ก็ให้เป็ นไปตามที่คุณต้องการ แค่คุยกันดีๆได้ ผมก็

เบาใจว่าคงไม่ใช่เรื่องที่เจรจากันยาก” แล้วอัคระก็หันไปยกมือไหว้บิดา

ฝ่ ายคนร้ายมีเพียงตัวหัวหน้ าที่ตามหลังมาด้วย
“ซีอุสไม่ได้เตือนไว้หรือคะ?”

มะแมยื่นหน้ ากระซิบถามอัคระ

หลังได้ยินก็ไม่เข้าใจ

มะแมจะรีบกลับมานะครับ”

“นี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น มันอยู่นอกแผนของชะตาเดิม!”

เดี๋ยวผมกับ

น่ า เสี ย ดายที่ ฤ กษ์ พ บปะครั ้ง แรกต้ อ งกลายเป็ นการปลอบโยน

กันในบรรยากาศหน้ าสิ่วหน้ าขวาน ผู้ให้ก�ำเนิดมะแมทัง้ สองมีเรี่ยวแรง
ได้แค่พยักหน้ ารับเพียงเท่านัน
้ เพราะงงไปหมด และไม่มีใครเข้าใจว่า
ท�ำไมถึงเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้

คนหัวหน้ ายัดปื นเสียบไว้กับพุงชัว
่ คราว

“เอาข้าวของออกจากตัวให้หมด มือถือ นาฬิกา รวมทัง้ กระเป๋า

สตางค์ ผมให้เกียรติพวกคุณโดยไม่ค้นตัว พวกคุณก็กรุณาให้เกียรติ
ด้วยการน� ำออกมาเองทัง้ หมดเสียดีๆ”
“ตกลง”

อัคระถอดนาฬิกา

ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบมือถือและกระเป๋า

สตางค์ออกมายื่นให้คนที่อยู่ตรงหน้ า น� ำมะแมให้ปฏิบัติตาม
เมื่อทรัพย์สินส่วนตัวมาอยู่ในมือหัวหน้ าโจรครบ

ปากให้อัคระมองหน้ าบ้าน ซึ่งห่างออกไปไม่กี่เมตร

ฝ่ ายนัน
้ ก็บุ้ย

มะแมขนลุกซู่ แต่แล้วอัคระก็รีบกระซิบเสริม
“อย่าห่วง พี่จะไม่ให้ใครเป็ นอะไรหรอก”

หญิงสาวค่อยใจชื้น สีหน้ าสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะค�ำพูดของชายผู้

์ รองโลกย่อมเป็ นหลักประกันน่าอุ่นใจ ยิ่งเสียกว่าเห็นต�ำรวจมา
มีสิทธิค
ยืนล้อมบริเวณเพื่อช่วยเหลือเสียอีก

คนเดินตามเห็นกิริยาโต้ตอบทัง้ หมดของคู่รักจากเบื้องหลัง

แต่

ก็ไม่ว่าอะไร เพราะเป็ นธรรมดาที่ชายจะต้องปลอบประโลมหญิงบ้างใน
สถานการณ์คอขาดบาดตายน่าตกตื่นขนาดนี้

แล้วก็เห็นว่าทุกอย่างอยู่

ในความควบคุมของตนเต็มร้อย ไม่มีทางดิน
้ ไปไหนรอดด้วยวิธีปรึกษา
พูดคุยกันอย่างแน่นอน

ผู้คุมเปิ ดประตูรถตอนหน้ า

จ้องมะแมเป็ นความหมายว่านี่คือที่

นัง่ ของหล่อน หญิงสาวเก้ๆกังๆเล็กน้ อยเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องแยกกับคนรัก
แต่ความที่เคยผ่านเรื่องร้ายท�ำนองเดียวกันมาก่อน จึงสะกดอารมณ์ได้
เร็ว และก้าวขึ้นไปนัง่ ตามล�ำพังโดยไม่อิดเอื้อนนาน
ฝ่ ายอัคระถูกต้อนให้ข้ น
ึ ไปนัง่ ตอนหลัง

โดยมีผู้คุมตามขึ้นมา

“เอาล่ะ! กลับหลังหันเดินออกจากบ้านให้เป็ นปกติ เดินไปขึ้นปา

ประกบ และชักปื นจากพุงมาถือไว้ในมือตามเดิม

มิตซูบิชิเก๋งกึ่งบรรทุกสีด�ำเพิ่งเคลื่อนมาจอดเทียบรัว
้ บ้าน กระจก

์ ิงทิง้ อย่างเดียวถ้าไม่เชื่อ
เมื่อขึ้นรถแล้วห้ามชวนเจรจา ส่วนผมมีสิทธิย

เจโร่ที่เห็นนี่แหละ”

รถทุกด้านติดฟิ ล์มด�ำสนิท เพ่งให้ตายก็ไม่รู้ว่ามีใครท�ำอะไร หรือเป็ น
ตายร้ายดีอยู่ในนัน
้

อัคระหันมาพยักหน้ าให้มะแมปฏิบัติตามค�ำสัง่ โดยดี ซึ่งหญิงสาว
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คะเนแล้วว่าต่อให้คนเดินตาม

อัคระก้มลงกระซิบตอบแบบจ่อริมฝี ปากประชิดใบหูมะแม

มารดาของคนรัก “สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ ไม่ต้องห่วงนะครับ พวก
เขาคงไม่ท�ำอันตรายพวกเราหลังจากได้สิ่งที่ต้องการแล้ว

หากถ้าใครใน

“เจ้านายก�ำชับให้บอกพวกคุณว่า

กัน”

์ ี่จะไม่พูด
คุณทัง้ สองมีสิทธิท

์ ละขอบเขตอ�ำนาจราวกับเป็ นต�ำรวจอเมริกัน
หมอนั ่นแจ้งสิทธิแ

น�้ ำเสียงฟั งยากว่าพูดเล่นหรือพูดจริง แต่อัคระหยัง่ ดูแล้ว ฝ่ ายนัน
้ ไม่มี
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น่าจะเป็ นพาสาวไปรับลมย่านปากอ่าวไทยมากกว่าอย่างอื่น

เหตุให้ลังเลแม้แต่น้อยที่จะเป่ าเขากับคนรักทิง้
พวกนี้ของจริงและจะเอาจริง!

ชายหนุ่มพยายามหยัง่ สถานการณ์และแนวโน้ มของสิ่งที่จะเกิด

เขาขึ้นเรือจึงไม่น่าเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายใดๆ

การน� ำตัว

จากท้ายเรือก้าวผ่านประตูกระจกเข้าสู่ห้องบังคับการเรือ

ซึ่ง

ขึ้นข้างหน้ า แต่แปลกที่ไม่เห็นอะไรเลย เหมือนพยายามฝื นมองให้ทะลุ

ออกแบบไว้เป็ นห้องนัง่ เล่นกลางในตัว คือมีพ้ น
ื ที่พอจะติดตัง้ โซฟาสอง

เป็ นพิเศษด้วยซ�้ำ

ทิศเหนือและทิศใต้อีกสอง โดยไม่มีโต๊ะกลาง เปิ ดช่องว่างเป็ นทางเดิน

ม่านหมอกหนาทึบ

ทัง้ ที่แน่ใจว่าสติมีก�ำลังคมชัด

และจิตใจก็แจ่มใส

ตระหนักมานานว่าจิตสัมผัสเป็ นของไม่เที่ยง

ใช่จะสามารถเห็น

ตลอดเวลาตามปรารถนา ทว่าม่านหมอกหนาทึบที่ปิดกัน
้ ไม่ให้เกิดการ
รับรู้ใดๆเลยชนิดนี้นับว่าแปลก เหมือนใครจงใจบันดาลมันขึ้นมา

ธรรมชาติคงจัดเกมกรรมฉากนี้มาให้ ด้วยความตัง้ ใจให้เขาเป็ น

มนุษย์ธรรมดา

ไม่มีเครื่องช่วยใดๆมากไปกว่าหนึ่งสมองและสองมือ

เท่าเทียมกับตัวละครอื่นที่ก�ำลังจะปรากฏ!

ครึ่งชัว่ โมงต่อมา

ปาเจโร่สีด�ำก็แล่นเข้ามาในบริเวณท่าเทียบ

เรือยอชแห่งหนึ่งของแหลมสิงห์ ที่นัน
่ จอดเรียงรายอยู่ด้วยเรือยอชใหญ่
เล็ก ทัง้ แบบมีเจ้าของและแบบเช่าเหมาล�ำ
บรรยากาศแบบเปิ ดๆ

มองทะเลได้ไกลสุดตา

แผนการที่อัคระเตรียมพาคนรักมาทอดทัศนาอยู่แล้ว

จะว่าไปนัน
่ คือ

แต่ไม่นึกเลยว่า

จะเจอของแถม ได้ลงเรือยอชหรูล�ำสีขาวแดงของใครก็ไม่ทราบเช่นนี้

ผู้คุมสัง่ ให้อัคระกับมะแมลงบันไดซึ่งพาดอยู่กับส่วนท้ายเรือ ด้วย

สายตาของนักเล่นคนหนึ่ง อัคระทราบดีตงั ้ แต่เห็นเพียงบางส่วน ว่ามัน
คือเรือประเภทสปอร์ตครุยเซอร์เพรียวลม ยี่ห้ออาซิมุธ ความยาว ๒๗
เมตร เครื่อง ๒,๐๐๐ แรงม้าคู่แฝด เร่งให้เรือแล่นได้เร็วถึง ๘๕ กิโลเมตร

ต่อชัว
่ โมงภายใน ๕๐ วินาที ซึ่งก็แปลว่ามันพาผู้โดยสารจากท่าสู่ทะเล
ลึกได้ในเวลาอันสัน
้ ชัว
่ โมงเดียวก็ห่างจากฝั ่ งได้เกือบร้อยกิโลแล้ว

ดูสภาพเรือ อัคระตัดสินว่าเป็ นเรือส�ำราญที่เจ้าของใช้เอง ไม่ใช่

ผ่านหลายมือโชกโชนแน่นอน

นัน
่ ก็แปลว่าเจ้าของเรือต้องมีเศษเงิน

กว่าร้อยล้านไว้น�ำเข้าของเล่นระดับนี้ ซึ่งทัง้ ไทยคงนับหัวได้
อีกประการหนึ่ง
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จุดประสงค์ปกติของการเอาเรือล�ำนี้ออกทะเล

ที่นัง่ สีขาว ๔ ตัว แนบผนังฝั ่ งซ้ายสองตัวเคียงกัน และหันเข้าหากันจาก
กว้าง ส่วนด้านขวาเป็ นเคาน์เตอร์บาร์ไม่กินที่เท่าใดนัก สภาพห้องโดย
รวมจึงโอ่โถงพอควร

ไม่ต้องเสียเวลาคาดเดาว่าเจ้าของเรือเป็ นใคร

เพราะเขานัง่ เด่น

เป็ นประธานบนโซฟาด้านที่หันหน้ ามาหาอัคระกับมะแมอยู่แล้วในบัดนี้

ไม่ใช่ใครอื่น เขาคือ ฯพณฯ คณินทร์ ร่มโพธิ ์ รัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชย์คนปั จจุบัน!

มะแมขยับมือเหมือนจะไหว้ด้วยความที่นับถือกัน แต่การมาพบ

ด้วยวิธีนี้คงมิใช่วิสัยที่จะไหว้ได้ลง เพราะหล่อนไม่ใช่แขกที่เขาเชิญมา
แต่เป็ นนักโทษที่ถูกเขาคุมตัว!
“เชิญนัง่ ”

คณินทร์ผายมือไปทางขวาของตนยิม
้ ๆ ท่าทางไม่อยากได้รับการ

เคารพนบไหว้จากอีกฝ่ ายเช่นกัน

ท่วงทีของอัคระที่ก้าวเนิบเข้ามานัง่ บนโซฟาติดผนัง

ห่างกันแค่

เอื้อมถึงกับคณินทร์นัน
้ บีบให้ท่านรัฐมนตรีประหวัน
่ ใจได้วูบหนึ่ง บอก

ตนเองว่าตรงหน้ าคือพญาราชสีห์ใหญ่ ไม่ใช่ลูกหนูตัวเล็กจ้อย เขาจะ
ประมาทไม่ได้แม้แต่พริบตาเดียว

ลูบหมอนผ้าไหมม่วงที่ติดอยู่กับตักขวาเบาๆ

ใต้หมอนคือปื นที่

ปลดล็อกไว้พร้อมยิงทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อให้เป็ นสิงโตตัวจริง
เจอลูกปื นเข้ากลางแสกหน้ าก็คงค�ำรามไม่ออกเหมือนกัน!
ด้วย”

“หนูมะแมนัง่ สิ

ยืนขวางอย่างนัน
้

คณินทร์เอ่ยแบบคนอารมณ์ดี

คนของผมเลยไม่ได้นัง่ ไป

มะแมยืนขบฟั นอยู่อีกอึดใจหนึ่ง

จึงยอมก้าวมานัง่ บนโซฟาอีกตัวถัดจากอัคระ

โดยไม่ถามอย่างที่อยาก
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ถามว่า “ท�ำไมถึงท�ำแบบนี้?”

“เอ้า! มึงก็นัง่ ด้วยสิยักษ์ วางๆปื นให้พ้นหูพ้นตากูด้วย เห็นแล้ว

ไม่เหมาะกับบรรยากาศล่องทะเลเอาเลย พับผ่าเถอะ”

ยักษ์ลงนัง่ บนโซฟาที่หันหน้ าเข้าหาเจ้านาย วางปื นแอบไว้ข้างตัว

แล้วเอาหมอนบังให้พ้นสายตาตามค�ำสัง่
“เป้ ... ออกเรือได้”

คณินทร์เอีย
้ วกายไปสัง่ คนถือพวงมาลัย ซึ่งนัง่ หันหลังให้ตนห่าง

ไปแค่ก้าวเดียว

เรือค่อยๆเคลื่อนออกจากท่า

เบนหัวไปตัง้ ล�ำ

จากนัน
้ จึงเดิน

เครื่องไต่ระดับความเร็ว แล้วเมื่อเดินเครื่องเต็มก�ำลัง ใบพัดคู่ท้ายเรือ

ยอชหรูๆ พาอีหนูสักสองสามคนขึ้นมานอนผึ่งแดดอุ่นๆกลางทะเล ผม
ว่าก็จริงของเขานะ เรือยอชกับอีหนูท�ำให้รู้ว่ามีเงินมากมันดียังไง”

หนุ่มผู้อ่อนวัยกว่า เออออไปด้วยบ้าง เป็ นการไม่ให้อีกฝ่ ายพูดอยู่

คนเดียวนานไปนัก

“เรือยอชคือสัญลักษณ์ของการออกไปพบกับความฝั น”

“ช่าย... ผมเคยได้ยินมาจากไหนนะ ยอชแปลว่า ‘ล่า’ ค�ำนี้ติดใจ

ผมมากเลย
ทุกที”

พอขึ้นเรือทีไร

จะนึกถึงการตามล่าความฝั นไปสุดโลก

อัคระกะพริบตายิม
้ ละไมก่อนเอ่ยอย่างนุ่มนวล

“ยอชมาจากค�ำในภาษาดัทช์ แปลว่า ‘ล่า’ แต่สมัยแรกราชนาวี

ที่ส่งแรงขับมหาศาลก็พ่นน�้ ำออกมาเป็ นหางใหญ่รูปสะพานโค้งขาวฟ่ อง

ชาวดัทช์มุ่งใช้ค�ำนี้กับเรือใบที่มีน้� ำหนักเบา แล่นเร็ว ซึ่งเอาไว้ไล่กวด

จนกระทัง่ เห็นฝั ่ งอยู่เบื้องหลังลิบๆในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจใหญ่

ในอีกความหมายคือกวดไล่แข่งเอาสนุกกัน”

ถีบล�ำเรือให้พุ่งลิ่วแหวกน�้ ำแหวกอากาศ

ทิง้ แผ่นดินห่างออกมาเรื่อยๆ

เรือแล่นตรงดิ่งด้วยความนุ่มนวล ทรงตัวนิ่ง เครื่องเดินค่อนข้าง

เงียบด้วยระบบเก็บเสียงชัน
้ ดี

เปลวแดดจากภายนอกไม่อาจรบกวน

ความฉ�่ ำเย็นในห้องโดยสารได้แม้แต่น้อย

รับแขกหรูมาท่องทะเลอย่างไรอย่างนัน
้

มันเหมือนตัดแบ่งเอาห้อง

คณิ น ทร์ ม องออกนอกหน้ าต่ า งข้ า งที่ ไ ม่ มี ใ บหน้ าบาดตาบาดใจ

ของสองหนุ่มสาว ด้วยความรู้สึกผ่อนพักชัว
่ ขณะหนึ่ง ปกติถ้ามาเที่ยว
ด้วยเรือล�ำนี้

เขาจะเปิ ดเลื่อนหลังคาออกรับสายลมและท้องฟ้ ากว้าง

แต่นี่มาด้วย ‘ธุระเครียด’ เลยปิ ดหลังคาเปิ ดแอร์เพื่อเก็บเสียงภายนอก

โจรสลัดหรือพวกหนีกฎหมาย เพิ่งมาต้นศตวรรษที่ ๑๗ นี่เองที่ใช้เพิ่ม
“อ้าว! งัน
้ หรือนี่ ฮ่ะๆ... แต่ก็คงไม่ว่ากันนะ สมัยนี้มันหมายถึงเรือ

ส�ำราญ ถ้าจะคิดว่าออกล่าหาความส�ำราญก็คงไม่ผิดหรอกมัง้ ”
อัคระพยักหน้ าและหัวเราะตาม

“ผมเดานะ” คณินทร์ชน
ี้ ิ้วมาทางคู่สนทนา “คุณอรรถคงไม่ได้รู้

แค่ที่มาที่ไปของศัพท์
ตัวเองเหมือนกัน”

แต่น่าจะสนใจการเที่ยวไปในทะเลด้วยเรือของ

“ก็นิดหน่อย แต่ผมชอบยอชเรือใบมากกว่ายอชมอเตอร์”

“เหรอ... ผมก็เคยอยากหัดเหมือนกันนะ เห็นเพื่อนคนหนึ่งบอก

เพื่อเอื้อกับการพูดคุยให้ได้ยินกันถนัดๆหน่อย

ว่าได้อะไรหลายอย่าง ไม่ใช่แค่หัดบังคับเรือใบ ต้องศึกษาธรรมชาติลม

เรือก็หันมายิม
้ ให้อัคระ

หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว

๕ นาทีผ่านไป ไม่มีใครในห้องเอ่ยค�ำใด แต่แล้วในที่สุดเจ้าของ
“หนึ่งในรางวัลของการได้เป็ นเศรษฐี

คนหนึ่งได้ทุกเรื่อง
ไหม?”

คือเติมเต็มฝั นของมนุษย์

โดยเฉพาะการเที่ยวไปตามใจชอบ

คุณอรรถว่า

อัคระยิม
้ ตอบเงียบๆ ปล่อยให้คณินทร์อารัมภบทไปคนเดียวก่อน
“ว่ากันว่าหลายคนอยากเป็ นเศรษฐี
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ก็เพื่อจะได้เป็ นเจ้าของเรือ

และน�้ ำให้ดีๆ ใครล่องเรือใบเก่งๆจะช่วยให้เกิดสัญชาตญาณการควบคุม
เหมือนรู้หลักว่าต้องให้อะไรๆมันไหลรื่น

สัมพันธ์กัน ธุรกิจถึงจะไปตามทิศที่เราต้องการอย่างถูกต้อง”
“น่าจะอย่างนัน
้ ”

“แต่ที่ผมไม่หัดเล่นเรือใบ ส่วนหนึ่งเพราะชอบความสบาย ชอบ

ให้คอมพิวเตอร์ช่วย นี่ถ้ามาคนเดียวผมก็ขับเองนะ ไม่ได้ต้องมีคนขับ
หรอก เครื่องไฮเทคมันช่วยหมด”
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“ถ้าชอบอย่างนัน
้ ต่อไปคงมีของเล่นมาให้ท่านสนุกกว่านี้ อย่างที่

ซีเทคสร้างยอชด�ำน�้ ำมาล่อใจ ท่านอาจเคยได้ยินมาบ้าง”

“สิบวัน!”

อัคระตอบตัง้ แต่คณินทร์ยังถามไม่จบ

ท่านรัฐมนตรีขยับตัวนิด

“เรือยอชด�ำน�้ ำได้!” คณินทร์ท�ำตาโต “เหอะๆ ผมไม่เอาด้วย

หนึ่ง อ้าปากคล้ายจะพูดอะไรกับอัคระต่อ แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ หันไปมอง

ผมก็เพิ่งมีเจ้านี่เป็ นล�ำแรกนะ ซื้อมาสัก ๓-๔ ปี มงั ้ ใช้ยังไม่ค่อยคุ้มเลย

“เรือล�ำนี้ผมซื้อใหม่ ถึงจะต้องจ่ายหนักก็ยอม เพราะผมไม่ชอบ

หรอก กลัวด�ำแล้วไม่โผล่ ของพวกนี้พลาดนิดเดียวตายโหงเลย... นี่
ก่อนหน้ านี้เช่าเอา... แล้วตอนนี้คุณอรรถเล่นเรือยี่ห้ออะไรอยู่ล่ะ?”
“ของ ‘เพอรินี่ นาวี’ น่ะครับ ชื่อรุ่น ‘มอลตีส ฟั ลคอน’ ”

อัคระตอบเสียงเบาแต่เต็มปากเต็มค�ำ ด้วยนัยน์ตานิ่งและรอยยิม
้

ของคนรู้ตัวว่าพูดเรื่องจริง

คณินทร์ขยิบตา ขมวดคิว
้ จ้องตาชายหนุ่มเขม็ง แทบทุกคนที่บ้า

เรือยอชรู้จัก ‘มอลตีส ฟั ลคอน’ กันดี เพราะมันคืออภิมหาเรือยอชสุด
ยอดของความแพง คิดเป็ นเงินยูโรคือ ๗๐ ล้าน แต่ถ้าคิดเป็ นเงินไทย
ตามค่าเงินปั จจุบันจะหนาว

‘มอลตีส ฟั ลคอน’ เป็ นยอชคลาสใหม่ ยาวร่วม ๓๐๐ ฟุต น้ องๆ

ความยาวสนามฟุตบอล

เสาและเครื่องยนต์ไฮเทค

ไม่เข้าประเภทยอชอื่นๆตรงที่มีทงั ้ ใบเรือสาม

จะสลับไปใช้สมองคนหรือคอมพิวเตอร์

บังคับการขับเคลื่อนก็ได้ ตามแต่ว่าก�ำลังอยู่ในอารมณ์ไหน

ความคิดแวบแรกที่ผ่านเข้ามาในหัวของคณินทร์คือไม่อยากเชื่อ

จะมีคนไทยรวยขนาดนัน
้ อยู่ในโลกโดยที่เขาไม่รู้จักได้อย่างไร

แต่แล้วบางสิ่งที่ลึกลับและเป็ นของจริงในอัคระ ก็ท�ำให้เขาลังเล

เจ้าหนุ่มลูกคางใสคนนี้น่าครัน
่ คร้ามผิดมนุษย์ ขนาดเขามีทุกอย่างและ
อยู่มาห้าสิบกว่าปี เข้าหน้ าแล้วยังรู้สึกตัวเล็กลงกว่าเดิมชอบกล
“รวยขนาดนัน
้

มันเหรอ?”

คุณจะมีเวลาอยู่กับยอชแพงๆคุ้มกับที่จ่ายค่าตัว

“มันก็ไม่ได้ท�ำให้ผมเสียเวลาท�ำงานนี่ บางช่วงผมก็มีความสุขที่

จะยึดเรือยอชเป็ นออฟฟิ ศอยู่แล้ว อยากไปประเทศไหนผมก็ไปได้ไม่ช้า
นัก”

“เห็นเขาว่า มอลตีส ฟั ลคอน นี่ข้ามแอตแลนติกใช้เวลาแค่ครึ่ง

เดือนใช่ไหม?”
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มะแมแทน

ของมือสอง”

จู่ๆก็พูดเช่นนัน
้ ซึ่งมีผลให้มะแมหน้ าตึง แต่ไม่โต้ตอบ เพราะไม่

เข้าใจชัดว่าคณินทร์หันมาพูดกับหล่อนอย่างนี้เพื่ออะไร
กระจ่างเมื่อมีการขยายความ

แต่แล้วก็เริ่ม

“ปั ญหาคืออีหนูส่วนใหญ่เป็ นของมือสอง นี่คือเรื่องที่ผมนึกขัดใจ

มาตลอด ผมน่ะหามานานแล้ว แต่ไม่เคยเจอนะ ผู้หญิงพรหมจรรย์ที่
ยอมเป็ นเมียน้ อย”

มะแมชักไม่ชอบสายตาของอีกฝ่ ายมากขึ้นทุกที

คนมีความอดกลัน
้ เป็ นเลิศ

แต่ก็ตอบเยี่ยง

“ได้ผลค่ะท่าน... ใช้วิธีพูดตามความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นสดๆ ไม่

คิดน� ำไว้ก่อน แล้วก็ยิงค�ำพูดที่กวนโมโห เป็ นการสับขาหลอกให้สับสน
งุนงง ตัดความสามารถไม่ให้มะแมรู้ใจท่าน”

คณินทร์หงายหน้ าหัวเราะดังๆด้วยอารมณ์สนุกเต็มที่

แต่แล้วก็

ค่อยๆลดใบหน้ าลง เสียงหัวเราะหายไป ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยดวงตา
วาวโรจน์น่ากลัว

“ฉันเกลียดอะไรที่สุดอย่างหนึ่งรู้ไหม? เวลาใครอยากให้ฉันเป็ น

ไอ้หน้ าโง่แล้วเอาผู้หญิงสวยๆมาล่อ
ทีหลังว่าถูกผู้หญิงหลอก!”

ฉันรู้สึกโคตรแย่เลยตอนมารู้ตัว

มะแมหรี่ตา ส่ายหน้ าน้ อยๆอย่างคนอัดอัน
้ ตันใจ

“นี่มันอะไรกันคะ มะแมว่าท่านคณินทร์ต้องเข้าใจผิดพวกเราอยู่

แน่ๆ โปรดบอกมาเถอะว่าท่านต้องการอะไร”

คณินทร์ขบฟั นแน่นจนเห็นเส้นเลือดที่ขมับปูด ใบหน้ าสวยบาดใจ

ตรงหน้ าเหนี่ยวใจให้ประหวัดไปนึกถึงเมียน้ อยคนล่าสุด

พร้อมค�ำหยามเหยียดกัน ให้แค้นจุกเสียดจนอกแทบระเบิด

ที่ทงิ้ เขาไป
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“ฉันจะให้เธอฟั งเสียงผัวเมียที่ก�ำลังสมรู้ร่วมคิด วางแผนต้มตุ๋น

ไม่รู้สึกว่านัน
่ เป็ นเรื่องล้อเล่นเสียด้วย

คณินทร์คว้ารีโมตคอนโทรลจากเบาะข้างตัก กดปุ่มเดียว เสียง

เข้าได้จนกระทัง่ ดับดิน
้ สิน
้ ชีพนี่คงตัง้ จิตให้ดีๆได้ล�ำบากหน่อย

ไอ้แก่คนหนึ่ง ฟั งแล้วเธอน่าจะรู้ว่าผัวเมียคู่นี้เป็ นใคร บ้านอยู่แถวไหน”
จากล�ำโพงรอบทิศในเคบินก็ดังขึ้นอย่างแจ่มชัด

ตายไม่กลัว แต่กลัวทรมานจนตายนี่แหละ ไม่อาจลากลมหายใจ
“ท่านเล่นดักฟั งคนอื่นคุยโทรศัพท์กัน ได้ยินแต่ตรงกลาง ไม่มี

ต้นไม่มีปลายอย่างนี้ อาจเท่ากับว่าท่านยังไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้นะคะ”

“คิดถึงพี่มากเหรอ?”

“นี่! จะบอกให้รู้ตัวไว้ ตอนนี้เธอมันคือนังตัวแสบในสายตาของ

“ค่ะ... คิดถึง แล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วย”

ฉัน

ถ้าเล่าช้าไม่ทันใจ

“ก็น่าจะอย่างนัน
้ มัง้ ... มะแมเข้าถึงตัวรัฐมนตรีที่พี่อัคเคยบอกไว้

เธอก่อนลงไปอยู่ก้นทะเล! ฉะนัน
้ ถ้าอยากแก้ตัวก็อย่าพล่าม อย่าโยกโย้

“ท่าทางจะส�ำคัญ”

เจ็บใจหนักขึ้น

ตัง้ แต่หลายวันก่อนแล้วนะคะ”

เอาแต่เนื้อๆ”

หล่อนกับอัคระถ่วงน�้ ำแน่

“อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมะแม เรื่องงานนี่พี่เบื่อเต็มแก่ รู้ๆอยู่ว่ายัง

พูดไม่เป็ นเสียแล้ว

อัคฟั งเหมือนเรื่องส�ำคัญที่ต้องชวนคุยกันต่อล่ะ”
ไงอีตาคณินทร์ก็ต้องมาเข้าทางมะแมวันยังค�่ำ”

“ท่านคณินทร์...”

อัคระยังนิ่งเป็ นหุ่นปั ้ น

ยกมือกุมหน้ าผาก

“ใคร?”

ไม่งน
ั ้ ฉันคง

“ท่านคะ... จะใจเย็นฟั งพวกเราอธิบายได้ไหม?”

คณินทร์ยม
ิ้ สุดเครียดเหมือนไม่อยากพูดอะไรอีก แต่ก็เค้นเสียง

“จะเอาคนติดต่อเกลีย
้ กล่อมคนขับรถของท่าน

หรือจะเอาผู้

คล้ายก้อนเครียดในอกของคณินทร์จะคลายลง

เริ่มกลับมาเป็ น

บงการใหญ่?”

คนใจเย็น รับฟั งอะไรได้อีกครัง้

“ตัวบงการใหญ่เลยก็แล้วกัน”

แต่มะแมท�ำท่าคล้ายหมดเรี่ยวหมดแรง

“ท่านเติม!”

คณินทร์เบิกตาผงะไปนิดหนึ่ง แต่ก็ตงั ้ สติรับฟั ง เพราะตลอดชีวิต

ที่ผ่านมาเจอเรื่องเหนือความคาดหมายมาเยอะ

ออกมาในที่สุด

คาดได้อีกแล้ว

คน... เชื่อไหม?”

แท้ๆ”

“เขาว่ากลางทะเลแถวนี้นะ ปล่อยใครลงไปเป็ นจมน�้ ำตายกันทุก
มะแมกลืนน�้ ำลายลงคอฝื ดๆ

อัคระเอ่ยหลังจากประเมินแล้วว่าควรเริ่มเข้า

จุดจากตรงไหน “คนที่วางแผนฆ่าท่าน คือคนที่ท่านนึกไม่ถึง”

ยับย่น ไอร้อนกระจายพล่านไปทัว
่ ห้อง สะท้อนความคัง่ แค้นเหลือจะ
“เสียดายที่แบตฯจัญไรในเครื่องนังตัวเมียมันหมด

แค่อยากดูเล่นเท่านัน
้ ว่าจะโกหกเอาตัวรอด

ท่าไหน และนัน
่ ก็ท�ำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรไปอุดปากอุดจมูก คิดไม่ออก

คณินทร์รีบกดปุ่มปิ ดผิดๆถูกๆเพราะมือสัน
่ ระริก หน้ าแดงก�่ำและ
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และความเจ็บใจของฉันอาจกลายเป็ นความเจ็บตัวของ

“เฮ้อ! รู้หมดอย่างนี้ไม่สนุกเลย แล้วมะแมจะเอาอะไรมาเล่าให้พี่

ได้ฟังอะไรเด็ดๆต่อจากนัน
้ อีก!”

ก็จะยิ่งท�ำให้ฉัน

หญิงสาวแทบไม่มีแก่ใจพูดต่อ ดูท่าคณินทร์จะหมายมัน
่ ปั ้ นมือจับ

“มาหามะแมเองเลยใช่ไหม?”

กล่าว

หรือท�ำให้ฉันจับได้ว่าโกหก

ผืนทะเลกว้างใหญ่รอบด้านท�ำให้

จนไม่มีเรื่องไหนเกิน

“แล้วท่านมีเหตุผลอะไร ในทางปฏิบัติผมเป็ นที่ปรึกษาของท่าน
“ท่านคณินทร์รู้อยู่แก่ใจ ว่าข่าวเหม็นโฉ่ที่เกิดขึ้นกับท่านเติมทุก
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วันนี้ มีใครเอาขีไ้ ปป้ ายท่าน”

คณินทร์หายใจขัด คอถูกกดลงต�่ำโดยไม่รู้ตัว ปิ ดปากสนิทเพราะ

สมองชะงักชัว
่ คราว

“ท่านเติมรู้ตัวว่าก�ำลังโดนท่านคณินทร์เลื่อยขาเก้าอีอ
้ ยู่

ทัง้ ที่

ท่านรัก ไว้ใจ และเคยช่วยส่งเสริมกันมามาก เดาถูกไหมว่าท่านเติมจะ
เจ็บใจขนาดไหน?”

ใบหน้ าของคณินทร์หมองคล�้ำ เหลือบตาลงต�่ำในอาการคิดหนัก
ถ้อยค�ำของอัคระไม่มีที่ติ!

คณินทร์ไม่รู้สึกผิดที่คิดเลื่อยขาเก้าอีน
้ ายกรัฐมนตรี

ในเมื่อเขา

และทุกคนที่ ‘มีสิทธิ’์ ย่อมคิดกันได้ ก็รู้ๆกันอยู่ว่าการเมืองคือเกมแย่ง
เก้าอีท
้ ี่เหนือกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อแย่งไม่ส�ำเร็จก็ต้องท�ำอย่างนี้แหละ!

เขาสนิ ท กั บ ท่ า นนายกฯมากพอจะหยิ บ จั บ จุ ด โน้ นมาโยงจุ ด นี้

ขยายผิดน้ อยให้เป็ นผิดมาก หรือท�ำเรื่องส่วนตัวให้ดูน่ารังเกียจ ไม่สม

กับเป็ นผู้น�ำ ตลอดจนเอาข้อมูลที่ลับมาขยายในที่แจ้ง เพียงคณินทร์ใช้
คนไปปล่อยข้อมูลกับนักข่าวอย่างต่อเนื่องหน่อย นักข่าวสืบไปสืบมา ตี
ไข่คนละทีสองที

ก็ชวนให้เกิดกระแสความเชื่อว่าท่านนายกฯเป็ นพวก

ร่วมเพศได้ทงั ้ ชายหญิง แถมสัง่ เด็กชาวเขามากินไม่เว้นแต่ละเดือน

เวลาถูกใส่ร้าย และคนในสังคมเริ่มเอนเอียงที่จะเชื่อไปแล้ว การ

ให้แก้กลับเป็ นดีๆมีกลิ่นหอมใสอย่างเก่านัน
้ ยาก

เพราะค�ำให้ร้ายย่อม

เหมือนปมสกปรกเน่าเหม็น ที่เข้าไปผุดฟองฟอดอยู่ในความทรงจ�ำของ
คน ต่อให้คนกุเรื่องคิดกลับใจ ออกมาคุกเข่าพนมมือยอมรับผิดต่อหน้ า

สื่อมวลชน ก็ไม่แน่ว่าคนจะเชื่อหรือเปล่า อาจคิดว่ามีการให้สินจ้างกัน
ก็ได้

งานนี้ท�ำให้คณินทร์รู้ซ้ งึ ว่าคนเลวเขาเล่นกันอย่างไร

กฎของการใส่ร้ายข้อแรก คือ โจมตีก่อนได้เปรียบ ยิ่งถ้าเหยื่อ

กฎของการใส่ร้ายข้อสาม คือ โจมตีให้ต่อเนื่อง ความต่อเนื่อง

เท่านัน
้ ที่ก่อให้เกิดส�่ำเสียงนินทาไม่ขาดสาย

เป็ นความจริงขึ้นมาในใจนักเสพเสียงนินทาไปเอง

ถ้ามีแรงจูงใจมากพอ มนุษย์ท�ำครบสามข้อนี้ได้ไม่ยากเลย

บางวันเขาก็ถามตัวเองเหมือนกัน ว่าท�ำเรื่องชัว
่ ช้าสามานย์ไปได้

อย่างไร แต่ไม่เป็ นไรหรอก เพราะทุกวัน หรือทุกสองชัว
่ โมง เขาจะย�้ำ
บอกตนเองเสมอว่า ‘ด้านได้ อายอด’

ค�ำโบราณว่าไว้อย่างนี้ เขารู้สึกดีที่จะจ�ำ เพราะนึกได้ทีไร สบายใจ

ขึ้นทุกครา

อย่างไรก็ตาม กรณีสงั ่ ฆ่าเขา หากเป็ นท่านเติมอยู่เบื้องหลังจริง

ก็คงได้เห็นดีกัน แต่นี่เขาเพิ่งฟั งจากปากใครก็ไม่รู้ ให้ปักใจเชื่อทันทีคง
ง่ายไปหน่อย

ที่สุดก็เหลือบตาขึ้นจ้องอัคระด้วยประกายกร้าว
“มีหลักฐานอะไรให้ผมเชื่อ?”

“เราอยู่กันกลางทะเล ผมไม่มีเครื่องมือสื่อสารสักชิน
้ ท่านจะให้

ผมแสดงหลักฐานอะไรล่ะ?”

ท่านรัฐมนตรีขมวดคิว
้ มุ่น

“หลังเกิดเรื่อง ผมกินข้าวกับท่านเติมสองครัง้ ไม่จะเห็นมีพิรุธ

อะไรเลย คนเราสัง่ ฆ่ากันแล้วสบตาไม่กะพริบได้ขนาดนัน
้ เชียวหรือ?”
“พรรคพวกของท่าน มีใครเล่นละครไม่เก่งบ้าง?”
คณินทร์สะอึกก่อนแย้งอีก

“ยังไงก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดี ถึงท่านเติมจะแค้นผมขนาดไหน ก็คงไม่

เสี่ยงท�ำเรื่องวิบัติกับตัวเองขนาดนี้หรอก อย่างน้ อยก็ในเวลาที่ท่านนัง่
เก้าอีน
้ ายกฯ ถ้าเรื่องแดงทีหลังก็ฉิบหายน่ะซี”

“ท�ำตอนคนทัง้ ประเทศนึกว่าไม่มีทางใช่

น่าจะเป็ นเวลาเหมาะ

“คนเล่นงานท่านกันหนักกว่าผมร้อยเท่า

ยังไม่เห็นท่าน

ไม่รู้ตัว ไม่ระวังหลัง ก็ยิ่งเล่นได้ถนัด

ที่สุดต่างหาก”

ยกเมฆ แต่ให้โกหกกันด้วยความจริง คือเอาชิน
้ ส่วนความจริงต่างๆของ

เคียดแค้นอะไรนักหนาเลย”

กฎของการใส่ร้ายข้อสอง คือ โจมตีให้เป็ น อย่าโกหกด้วยวิธี

เหยื่อ มาตัดต่อ ประกบประกอบให้เหยื่อกลายเป็ นปี ศาจ
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แล้วเรื่องใส่ร้ายจะกลาย

“เพราะคนเหล่านัน
้ ประกาศตนเป็ นศัตรูชัดๆ มันคาดหมายได้อยู่
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แล้วว่าต้องเล่นงานกัน แต่ท่านคณินทร์ล่ะ? งานนี้ตัวแปรมันอยู่ที่ความ
เจ็บใจอย่างเดียว! อีกอย่างนะ ถ้าท่านคณินทร์ตายไป ใครจะเป็ นคน
ซวยรู้ไหม?

ก็ศัตรูของท่านเติมนัน
่ แหละที่จะเป็ นผู้ต้องสงสัยรายแรก

คุ้มหรือไม่คุ้มก็ตรองดู”

“เอาล่ะ...” คณินทร์ท�ำเสียงต�่ำ “ผมจะไปสืบความจริงเรื่องท่าน

เติมทีหลัง มาว่ากันเรื่องของคุณดีกว่า คุณท�ำมาหากินอะไร ถึงซื้อเรือ
ล�ำละสามพันล้านได้?”
“หลายอย่าง

แต่ที่ท�ำเงินให้มากที่สุด

องค์กรลับ มันช่วยให้ท�ำเงินได้เท่าที่ต้องการ”

คือเขียนโปรแกรมให้

“ผมไม่เคยเห็นหน้ า ไม่เคยได้ยินชื่อคุณเลย”
“ก็เหมือนคนกระเป๋าหนักอีกหลายคนในโลก

หน้ า ไม่มีช่ อ
ื อยู่ในลิสต์ของฟอบส์”

ที่มีเงิน

แต่ไม่มี

คณินทร์เหยียดยิม
้ หยัน เรื่องซื้อของแพงอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้นัน
้

ท่านรัฐมนตรีวางกระดานอิเล็กทรอนิกส์ลงกับเบาะ ก่อนเงยหน้ า

มองอัคระด้วยสายตาแปลกไป

“คุณอยู่เมืองนอกมาตลอดหรือ?”
“ไปๆมาๆ

ว่ายาก”

แต่ถ้าถามหาคนรู้จักในไทยที่สนิทๆ

“แล้วเจอแฟนคุณยังไง?”

“ผมเห็นเขาในนิตยสารซึ่งคุณแม่รับประจ�ำ

ค�ำสัมภาษณ์ก็หลงแล้ว เลยหาทางติดต่อ”

บอกได้เลย

แค่เห็นรูปประกอบ

“ตามนางในฝั น?”
คณินทร์ถามข�ำๆ

“ท่านว่าน่าตามไหมล่ะ?”
เจ้าของเรือหัวเราะลัน
่
“ส�ำหรับผม

หุ่นแบบนี้น่าซื้อมานอนโชว์ตัวบนเรือยอชมากกว่า

ง่าย เพราะบริษท
ั ระดับโลกยินดีให้ความร่วมมือปกปิ ดอยู่แล้ว แต่เรื่อง

อย่างอื่น... ขอโทษที ผมฝั นไม่เป็ น เป็ นแต่ฟัน!”

ค้ายาอยู่ในถ�้ำลึกก็เถอะ

ต้องเหลียวไปมองก็รู้ว่ามะแมก�ำลังขบฟั นเบาๆเพื่อระงับโทสะอยู่

เจอเลยงัน
้ ใช่ไหม?”

โลกดีข้ น
ึ กว่าเดิมนะ”

ปกปิ ดชื่อไม่ให้อยู่ในความรู้จัก ทัง้ ที่รวยระดับโลกนี่เห็นทีจะยาก ต่อให้
“แปลว่าคุณไม่เคยมีช่ ืออยู่ในสารบบของคนเดินดินให้ตามกลิ่น

“ก่อนอื่นคุณต้องรู้ช่ อ
ื ผมให้ถูก

ผมไม่ได้ช่ อ
ื อรรถ

เวลาคุณดักฟั งโทรศัพท์อาจได้ยินไม่ถนัด”

แต่ช่ อ
ื อัคระ

“บนอินเตอร์เน็ตเยอะแยะ คุณสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูก”

“ได้...” คณินทร์ล้วงมือถือมาเปิ ดบราวเซอร์ “สะกดมาเลย”

“A-K-K-A-R-A เว้นวรรค M-A-Y-T-H-A-N-A-R-U-B-A-N”

ด้วยอุปกรณ์ประจ�ำเรือที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ ตผ่านดาวเทียม

แม้ไม่

มากมายนัก แต่ก็เจอโปรไฟล์เด่นสัน
้ ๆ คือจบดอกเตอร์ขณะอายุยังน้ อย

ปราดเปรื่องเรื่องไอทีอย่างหาตัวจับยาก

โปรแกรมให้องค์กรลับจนรวยไร้ขอบเขต
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“งัน
้ ก็น่าเสียดาย

ไม่

ผมว่าผู้หญิงคนนี้ช่วยให้คนทัว
่ ไปมีแก่ใจมอง

“ฮื้อ!” คณินทร์ท�ำเสียงในล�ำคอเบาๆแบบขอค้านหน่อยเถอะ “ถ้า

เกิดมาเพื่อช่วยให้คนมองโลกดีข้ น
ึ คงไม่เซ็กซี่เกินเหตุขนาดนี้มงั ้ ถาม
ผู้ชายส่วนใหญ่ดูสิ เจอเธอเดินผ่านหน้ าแล้วอยากคิดดี หรือว่าอยากคิด

“โอเค แล้วผมจะดูข้อมูลของคุณได้จากไหนบ้าง?”

คณินทร์สามารถเห็นลิงก์จากกูเกิล
้ ที่เกี่ยวข้องกับอัคระจริงๆ

อัคระยิม
้ ๆไม่ถือสากับอารมณ์ปากสกปรกของฝ่ ายตรงข้าม

สอดคล้องกับที่คุยว่าเขียน

มิดีมิร้าย”

แล้วท่านเจ้าของเรือยอชหรูก็หันไปทางคนของตนแล้วพยักหน้ า

พูดหนักๆ

“แต่งตัวแอ๊บเด็กน่าหม�่ำอย่างนี้กูชอบ

สักค�ำ!”

ให้ได้เลยแสนหนึ่งไม่ต่อ

“ต่อครัง้ เหรอนาย?”

“เฮ่ย! ขอเหมาทัง้ เดือนสิวะ!”

ยักษ์กับเป้ ฟั งค�ำตอบเจ้านายแล้วหัวเราะดังๆ และเสียงประสาน
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ส� ำเนี ย งเยาะของชายสารเลวก็ ร ะคายโสตจนหญิ งผู้ตกเป็ นเป้ าหมาย
ขมวดคิว
้ นิ่วหน้ าด้วยความไม่พอใจอย่างแรง

มะแมยังมีส่วนของความเป็ นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง

รังเกียจการรุมดูถูกและล้อเลียนทางเพศได้
เกิดสติข้ น
ึ มาเอง
เกี่ยวกับตน

จึงท�ำเอาหูทวนลม

ที่อายได้

แต่พอโมโหถึงขีดหนึ่งก็

สะกดใจนิ่งฟั งราวค�ำสนทนาไม่

“เอาล่ะ! มาเข้าเรื่องที่ผมยังข้องใจกันต่อดีกว่า คุณอัคระ... ถ้า

ท่านเติมจะฆ่าผมจริง ท�ำไมคุณถึงส่งคนไปช่วย?”

“ชีวิตผมอยู่เพื่อท�ำอะไรอย่างนี้... ที่ผมช่วยท่าน เพราะดวงของ

ท่านเป็ นแบบรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ได้

จากกรรมเก่าที่ท่านเคยไถ่

ชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้จากแดนประหารบ่อยครัง้ ”
คณินทร์หัวเราะงงๆ

“เอิก
๊ ! ผมเหวอเลยนะเนี่ย นี่อยู่ๆคุณซีซ
้ ว
ั ้ ยกเอาเรื่องกรรมวิบาก

มาอ้างเลยเหรอ?”

“ผมจ�ำเป็ นต้องพยายามเข้าจุดให้เร็วที่สุด ถ้าเต็มใจฟั งก็จะค่อยๆ

รู้สึกว่าตลกน้ อยลงไปเอง”
“ก็ได้

ผมจะพยายามไม่ข�ำ...

แล้วที่คุณบอกว่าอยู่เพื่อท�ำอะไร

อย่างนี้ หมายความว่าไง? ฟั งอย่างกับเป็ นเทวดาอารักษ์พิทักษ์ชาวโลก
งัน
้ แหละ”

“ผมท�ำงานใหญ่

อยู่ในงานใหญ่”

การปกป้ องชีวิตใครบางคนเป็ นงานย่อยที่รวม

“เดี๋ยวจะสับสน ยังไม่ต้องเจาะลึกเรื่องงานใหญ่ของคุณก็ได้ ผม

ขอถามว่าคุณรู้จุดเกิดเหตุได้อย่างไร ถ้าไม่นัดกันไว้กับคนที่จะลงมือฆ่า
ผม?”

“มันเกี่ยวกับโปรแกรมที่ผมพูดถึงเมื่อครู่

ผมรู้ด้วยวิธีค�ำนวณ

ตามหลักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ทุกชีวิตของมนุษย์มีที่ที่เหมาะกับ
การเกิดและการตายตามกรรม”

“แต่ผมว่าทางเปลี่ยวเส้นนัน
้ มันไม่เหมาะให้ผมตายตามใจไอ้เชิด

คนขับของผมเลยนะ”
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“ด้วยความไม่รู้แบบมนุษย์ คนขับรถของท่านเลีย
้ วเข้าซอยตาม

ความรู้สึกว่าถึงที่เหมาะ

แต่ที่แท้เขาเลีย
้ วตามแรงบังคับจากสิ่งที่มอง

ไม่เห็น คือวิบากของท่านเอง”

“วิบากของผมกับลูก บีบให้สมควรตายอย่างหมาข้างถนนงัน
้ สิ?”
“เอาอะไรไปตัดสินว่าคนยศศักดิใ์ ดควรตายที่ไหน

อย่างไร

นักการเมืองระดับโลกหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้ศพสวย

‘อับราฮัม

ลินคอล์น’ กับ ‘จอห์น เอฟ เคเนดี’้ โดนยิงหัว ‘ราจิฟ คานธี’ โดนระเบิด
เละทัง้ ตัว
ท่าไหน

ต่างหาก”

แต่ผู้คนก็ไม่ได้จดจ�ำว่าท่านเหล่านี ต
้ ายอย่างไร้เกียรติ

เขาจ�ำกันว่าพวกท่านด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติเพียงใด

“ช่างคิดนะ เอาระดับโลกมาปลอบใจปนหลอกด่า!”
“ความจริงนะท่านคณินทร์

ก�ำหนดไว้เป็ นจุดตาย

จุดนัน
้ เป็ นที่ที่วิบากของลูกชายท่าน

แต่วิบากของท่านก�ำหนดไว้เป็ นจุดลอบสังหาร

หมายความว่าอาจเสร็จเขา หรืออาจรอดมา อย่างใดอย่างหนึ่ง”

“เครื่องค�ำนวณของคุณมันบอกต�ำแหน่ง หรือบอกว่าจะเกิดอะไร

ขึ้นได้ยิ่งกว่าพ่อมดหมอดูอีกหรือ?”

“ถึงบอกไงว่าพอสร้างเครื่องนี้ส�ำเร็จ ผมก็มีเงินได้ไม่จ�ำกัด มัน

บอกถูกหมดว่าลงทุนท�ำอะไรเมื่อไหร่แล้วจะค้าขึ้น

ระบุได้ละเอียด

กระทัง่ ว่าเมื่อไหร่หุ้นตัวไหนจะรุ่ง ตัวไหนจะร่วง ขอเพียงผูกรหัสของ

สิ่งที่อยากรู้เข้ากับโปรแกรมได้... ถ้าไม่เชื่อผมจะสาธิตให้ดูเมื่อกลับขึ้น
ฝั ่ ง”

คณินทร์ท�ำหน้ าสงสัย

“หลักการท�ำงานของมันเป็ นยังไง

ไหน?”

เขียนโปรแกรมขึ้นตามต�ำรา

“มันรวมทุกศาสตร์เกี่ยวกับการท�ำนาย

ตลอดจนความรู้ใหม่

เกี่ยวกับจักรวาลที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง

เอามาโขลกรวม

กันในที่เดียว เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงดาว
กับทุกจุด

ทุกต�ำแหน่งบนโลก

จากนัน
้ มองสิ่งมีชีวิตเป็ นเหตุการณ์

แต่ละเหตุการณ์จะมีรหัสประจ�ำตัวสัมพันธ์กับดาวและต�ำแหน่ งบนโลก
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อีกที”

“ตอนฟั งอะไรที่นึกภาพตามไม่ออกนี่งงดีแท้เนาะ...

การค�ำนวณให้รู้เรื่องของคนๆหนึ่งเป็ นยังไง?”

แล้วหลัก

“ถ้ายกเอาใครสักคนเป็ นตัวตัง้ เราจะบอกได้ว่าเขาต้องผ่านพิกัด

ที่จะเกิดเหตุการณ์ส�ำคัญในชีวิตเขาตรงไหนบ้าง

หรือในทางกลับกัน

เราอาจก�ำหนดพิกัดต�ำแหน่งใดๆในโลกขึ้นมา แล้วถามว่าบุคคลที่อยู่ใน

“กูก็ช่วยคนมาเยอะว่ะเฮ้ย! แต่เกิดมาไม่เคยมีเหตุผลตลกๆแบบ

ไอ้มดแดงกู้โลกอย่างมึงเลย มึงน่ะ บอกมาเถอะ มาเฟี ยระดับโลกใช่
ไหมล่ะ กูเห็นแต่แรกแล้วว่าโหงวเฮ้งอย่างมึงเนี่ย ยึดได้ทีละประเทศ
จนหมดโลก โดยใช้วิธีคล้ายกับที่ท�ำกับกูไปหลอกผู้น�ำหน้ าโง่!”
“เอาเถอะ! แล้วผมจะท�ำให้ท่านเชื่อว่าไม่ใช่อย่างนัน
้ ”

“วันนี้คือวันที่มึงจะเชื่อเรื่องชาติหน้ าได้ด้วยตัวเองแล้ว ยังคิดจะ

ความสนใจจะผ่านมาตรงนัน
้ เพื่อเจอกับเรื่องส�ำคัญในชีวิตบ้างไหม”

มาท�ำให้กูเชื่ออะไรมึงอีก”

จะมีหวังนัง่ เก้าอีน
้ ายกฯกับเขาไหม?”

ปื นในมือขึ้นเล็งศีรษะของอัคระอย่างส่งสัญญาณมุ่งเอาชีวิตกัน

“ถ้าบอกถูกขนาดนัน
้

อย่างนี้มันท�ำนายได้หรือเปล่าว่าอย่างผม

“นัน
่ แหละคือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ผมช่วยท่าน

นายกรัฐมนตรี

ถ้าท่านได้เป็ น

ก็จะเป็ นผู้น�ำประเทศที่ดีที่สุดนับแต่เปลี่ยนระบอบการ

ปกครองเป็ นต้นมา!”

สีหน้ าของ ‘ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุด’ สดชื่นขึ้นทันตาเห็น เขา

มองอัคระนิ่งๆแล้วหัวเราะเบาๆในล�ำคอไม่หยุด ก่อนหุบยิม
้ เปลี่ยนเป็ น
จ้องหน้ าด้วยรังสีอ�ำมหิต

“สร้างเรื่องเป็ นตุเป็ นตะ ครบสูตรต้มหมูเชียวนะมึง ที่แท้มึงมันก็

พวกสิบแปดมงกุฎอีกตัว ลงทุนสร้างฉาก สร้างเรื่องอ�ำกันเป็ นขบวนการ
ไอ้ระย�ำ!”

อัคระสานตานิ่งไม่หลบ ไม่สะทกสะท้านกับเสียงค�ำรามดุร้ายของ

คณินทร์ค่อยๆลุกขึ้นยืนทะมึน ถอยออกไปสองก้าว เม้มปากยก
“กูจะฝากกระสุนไว้ในกะโหลกเหมือนที่มึงท�ำกับลูกชายกู เสร็จ

แล้วค่อยขยีเ้ มียมึงก่อนส่งลงไปอยู่ใต้ทะเลด้วยกัน!”
อัคระระบายลมหายใจยาว แววตาเริ่มทดท้อ

“วางปื นลงเถอะ ท่านไม่ได้มีอ�ำนาจเหนือผมหรอก ไม่เชื่อลอง

มองออกไปนอกหน้ าต่างสิ”

คณินทร์หัวเราะก๊ากเหมือนคนคลุ้มคลัง่

“นี่มึงมามุขตื้นแบบเด็กๆขนาดนี้เลยเหรอวะ

ปื นปั ๊ บ ปั ดโธ่! รู้ไหมกูเป็ นใคร?”

“ก็คนที่ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองคนหนึ่ง”
ยังไม่ทันขาดค�ำของอัคระดี

พอกูหันปุ๊บก็แย่ง

คณินทร์ก็ตาเหลือก

หันซ้ายแล

เสือลายพาดกลอนเจ้าของถ�้ำ

ขวามองออกไปนอกหน้ าต่างใหญ่

ตามสืบเอาทุกเม็ด และถ้าผมบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ า ท่านก็ต้อง

ความสะเทือนจากด้านบนที่ส่งลงมากระแทกหลังคาเรือเต็มแรงอัด

“ถ้าผมอ้างอิงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคงตัง้ ข้อหาว่าใช้คน

เข้าใจว่าผมยกเมฆอีก... กลางทะเลอย่างนี้ ยังไงท่านก็มองค�ำอธิบาย
ของผมเป็ นลูกไม้ไปหมด กลับขึ้นฝั ่ งสิแล้วจะให้ดูว่าผมท�ำอะไรได้จริง
บ้าง”

คณินทร์หัวเราะหึหึ นัยน์ตาฉายแววพญายมจ้า
“มาถึงตรงนี้ยังนึกว่าจะได้กลับอีกหรือ?”

ท่าน”
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“ท่านคณินทร์

ที่เราท�ำกันไป

ไม่มีเจตนาอื่นนอกจากจะช่วย

เมื่อได้ยินเสียงใบพัดตัดอากาศกับ

เครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์กระหึ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

กระทัง่ รู้สึกถึงคลื่น

น�้ ำลายเหนี ย วหนั บ ด้ ว ยความรู้ สึ ก คล้ า ยตกอยู่ ใ นห้ ว งฝั นร้ า ย

กะทันหัน

เรือของเขาถูกตามประกบด้วยแบล็กฮอว์กจากกองทัพบก!

มันเป็ นไปได้อย่างไรกัน?

สถานการณ์พลิกผัน รัฐมนตรีหนุ่มใหญ่หันกลับมามองเชลยของ

ตนด้วยใบหน้ าซีดเผือด

คนนี้ไม่ธรรมดาอย่างไร

์ องหนุ่มผู้ถูกคุมตัว
ตระหนักแล้วว่าอิทธิฤทธิข

นักบินบังคับคอปเตอร์ให้แล่นเหนือเรือด้วยอัตราเร็วเดียวกัน ใน
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ระยะห่างตามแนวดิ่งเพียงไม่ถึง ๒๐ เมตร ความสะเทือนสะท้านบน

นัด ไม่เลือกว่าเข้าที่ไหนก่อนที่ไหนหลัง!”

ไหวในอากาศ

จริง ซึ่งก็ท�ำให้มะแมใจหวิว กระถดตัวหนีเหมือนอยากช�ำแรกล�ำเรือ

หลังคาจึงคงเส้นคงวา คุกคามขวัญอย่างต่อเนื่อง ราวกับเกิดแผ่นดิน
ความระทึกที่จู่โจมจับจิต ราวกับมีมือบีบคอให้หายใจขัด พูดไม่

ออก คณินทร์ได้แต่กลอกตาคิดฟุ้งซ่าน กระทัง่ มีการหย่อนกระเช้าชัก
รอกลงมาเยื้องไปทางขวาใกล้หัวเรือ ดึงสายตาของทุกคนให้จับจ้อง
คนในเครื่องแบบทหารในกระเช้าถือโทรโข่งสัง่ คนขับว่า

“ในนามของกองทัพบกไทย เราขอสัง่ ให้ท่านหยุดเรือ ดับเครื่อง

เดี๋ยวนี้!”

ทหารในเครื่องแบบนายนัน
้ สัง่ ค�ำเดิมซ�้ำๆสามรอบ

จนกระทัง่

กัปตันเรือสัน
่ กลัว ไม่อยากขัดขืน จึงโยกคันบังคับเพื่อชะลอความเร็ว
ลง ท�ำท่าจะจอดโดยดี
เตอร์

คณินทร์เห็นเหตุการณ์โดยตลอด จึงตะโกนสัง่ แข่งกับเสียงคอป
“ไอ้เป้ ! มึงไม่ต้องกลัว มันไม่กล้าท�ำอะไรหรอก เร่งสปี ดเต็มที่ ถ้า

มึงหยุด มันจะหย่อนตัวลงท้ายเรือแล้วบุกเข้ามายิงพวกเรากันหมด มัน
เป็ นทหารปลอมโว้ย!”

เพียงไม่กี่ค�ำที่เจ้านายพูด นายเป้ ก็เห็นภาพและเชื่อตามทันที จึง

โยกคันบังคับเพิ่มความเร็วขึ้นใหม่ แถมจังหวะออกตัวยังเบี่ยงทิศเพื่อ
ตีจากการคุมเชิงแบล็กฮอว์ก

อัคระส่งเสียงถามคณินทร์

“แล้วท่านจะท�ำยังไง ออกทะเลลึกไปเรื่อยๆจนน�้ ำมันหมดหรือ?”

เจ้าของเรือหันมาเค้นเสียงตอบ

ล่องหนหายไป

อัคระแบมือที่ถือโทรศัพท์เป็ นความหมายว่าเขาท�ำไม่ได้
“ท่านคณินทร์ ผมไม่ได้ติดต่อกับคนของผมแบบนี้

ธรรมดาของพวกเขาหรอก”

“อย่ามาหลอกกู! ทีกับเมียมึงท�ำไมโทร.เครื่องธรรมดาได้?”

“เพราะกับเธอ ผมอยากเป็ นคนธรรมดา...” ตอบทันทีด้วยเสียง

ราบเรียบ “ท่านคณินทร์ ท่านเล็งปื นอยู่ที่เธอ ถ้าผมท�ำตามค�ำสัง่ ท่านได้
ผมท�ำแน่ อย่าเอาชีวิตเธอมาบังคับให้ท�ำในสิ่งที่ผมท�ำไม่ได้”
คณินทร์ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟั น

“แล้วที่มันตามมาถูกนี่ล่ะ มึงใช้อะไรเรียก?”

“ตอนคนของท่ า นคณิ น ทร์ ยึ ด มื อ ถื อ ของผมที่ บ้า นพ่ อ แม่ ม ะแม

ผมแอบกดรหัสขอความช่วยเหลือ
โทรศัพท์

และรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม จึงเร่งตามมา”

“มึงมีคนอยู่ในกองทัพด้วยเหรอวะ?”
“ก็อย่างที่ท่านเห็น

ยังจะถามไปท�ำไม”

เรายังเป็ นมิตรต่อกันได้ ปล่อยพวกผมไปเถอะ”

“กูไม่ปล่อย!” คณินทร์ตะคอกสวนทันควัน “ขืนให้มึงรอดวันนี้

คนมาฆ่าแกงกลางทะเลอย่างนี้”

“โทร.สัง่ คนของมึงให้ถอนก�ำลังเดี๋ยวนี้ ไม่งน
ั ้ กูจะยิงเมียมึงทีละ

แล้วอัคระก็ใช้ความ

พยายามในการกล่อมต่อ “ท่านคณินทร์ ผมให้สัญญาว่าเรื่องนี้จะเงียบ

เรียกใช้มือถือลูกน้ องเป็ นการป้ องกันเบอร์ของตัวเอง ยักษ์ลุกขึ้น

เชิงในระยะเกินเอื้อม

ซึ่งจะมีก�ำลังมาตามต�ำแหน่ง

นัน
่ หมายความว่าป่ านนี้พ่อแม่ของมะแมคงปลอดภัยแล้ว

ชีวิตที่เหลือของกูก็อยู่ในมือมึงเท่านัน
้ ”

ควักมือถือจากกางเกงเดินมายื่นส่งให้อัคระแล้วถอยไปยืนจ้องปื นคุม

พวกเราใช้

โทรศัพท์ที่ออกแบบมาสื่อสารกันโดยเฉพาะ ผมไม่เคยมีเบอร์เรียกแบบ

“กูไม่ต้องท�ำ มึงนัน
่ แหละท�ำ” แล้วก็หันไปเรียกสมุน “เฮ้ย! ยักษ์

เอามือถือของมึงมาให้มัน เร็ว!”
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คณินทร์เบนปากกระบอกปื นไปที่มะแม สายตาประกาศว่าจะเอา

“แต่ถ้าผมตาย ท่านจะเอาแผ่นดินที่ไหนอยู่ เป็ นรัฐมนตรีแต่พา
คณินทร์เริ่มงุ่นง่านกระสับกระส่าย

แต่แล้วด้วยความที่เผชิญ

หน้ าและจัดการเรื่องฉุกเฉินมาค่อนชีวิต จึงคิดออก

“ออกไปที่ท้ายเรือ ส่งสัญญาณให้คนโรยตัวลงมาคุยแล้วสัง่ ถอย
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ตุกติกนิดเดียวเมียมึงตาย!” แล้วก็หันมาสัง่ ยักษ์ “คุมตัวไป ระวังอย่า

สอยดาวกร้วม ส่งรัฐมนตรีเข้านอน เป็ นประกันว่าท่านจะไม่ลุกขึ้นมา

ก� ำ ชั บ เช่ น นั ้น เพราะคณิ น ทร์ เ องคบหากั บ พวกช� ำ นาญการต่ อ สู้

แต่เจ้ายักษ์หัวแข็งใช้ได้ แม้โดนสันศีรษะโขกเข้าหน้ าผากจังๆ ก็

เข้าใกล้รัศมีมือมันล่ะ”

ประชิดตัวและฆ่าคนด้วยมือเปล่ามามาก เมื่อดูหน่วยก้านอัคระแล้วตัง้
ข้อสงสัยว่ามีสิทธิ ์ ‘เป็ นงาน’ จึงคิดว่าไม่ประมาทไว้ก่อนน่าจะดี
“ลุก!”

ผู้ถือแต้มเหนือกว่ากระชากเสียงสัง่ เฉียบขาด

ซึ่งอัคระก็ผงก

ศีรษะง่ายๆตามเคย

แต่คราวนี้นอกจากลุกยืนแล้ว อัคระยังแถมการปฏิบัตินอกเหนือ

ค�ำสัง่ ด้วยการสะบัดมือเหวี่ยงหมอนบนโซฟาเข้าหน้ ายักษ์ ซึ่งยืนทาง
ขวาของตนอย่างแม่นย�ำ จากนัน
้ สืบตัวอาศัยช่วงขาที่ยาว ดีดเท้าซ้าย
งัดเปรีย
้ งเข้าข้อมือขวาของคณินทร์อย่างแม่นย�ำ
หลุดกระเด็นไปทางหัวเรือ

ส่งผลให้ปืนในมือ

ด้วยความฉับไวจนดูแทบไม่ทัน อัคระกระโจนเข้าใส่ยักษ์ จังหวะ

เดียวกับที่หมอนหล่นจากใบหน้ า

แล้วสับสันมือเข้าลูกกระเดือกดังฉึก

ส่งผลให้ลูกสมุนตัวใหญ่ตาเหลือกมืออ่อนตีนอ่อน
ยกมือขึ้นกุมคอไอโขลก เซแซ่ดๆทันที

ปล่อยปื นร่วงลงพื้น

โดยไม่ปล่อยจังหวะให้ขาดตอน อัคระรวบข้อศอกของยักษ์เต็มก�ำ

แล้วเหวี่ยงร่างสูง ๖ ฟุตหนักร่วม ๘๐ กิโลกรัมสุดแรงเกิดเข้าใส่ร่างของ
คณินทร์ เพื่อให้เกิดการปะทะลงไปกองรวมกัน

ทัง้ สองร้องโอ๊กอ๊าก ล้มลุกคลุกคลานทุลักทุเลในมุมแคบ โวยวาย

สัง่ การใดๆไปอีกพักใหญ่

ยังอุตส่าห์รวบรวมสติสัมปชัญญะและก�ำลังเท่าที่มี โซเซลุกขึ้นหวดเท้า

ใส่เป้ าหมาย ทัง้ ที่ยังมึนๆไม่หาย จึงไม่รู้ชัดด้วยซ�้ำว่าเข้าด้านหน้ าหรือ
ด้านหลังของอัคระ

เผอิญจังหวะดังกล่าวอัคระก�ำลังงัดหมัดสอยคางคณินทร์ จึงเปิ ด

ล�ำตัวรับหน้ าแข้งที่ส่งมาจากยักษ์อย่างเหมาะเจาะ

จับเป้ าเข้าเต็มท้อง

ซึ่งหญิงสาวได้แต่ร้องวีด
้ ว้ายกับการเห็นเขาเสียที

แล้วใช้มือและร่าง

พอดี ถึงกับจุกแอ้ด ถอยแบบสาละวันเตีย
้ ลงตามแรงอัดมาทางมะแม
ของตนช้อนรับไว้ เพื่อไม่ให้เขากระแทกผนังเรือเจ็บตัวเพิ่ม
ยักษ์สะบัดหน้ า

สูดลมหายใจลึกขับไล่ความมึนงง

แข็งใจเดิน

เข้าหาฝ่ ายตรงข้ามที่ก�ำลังเพลี่ยงพล�้ำ

จิกหัวอัคระให้ลุกยืน

รู้ตัวว่า

กระหน�่ ำเหวี่ยงซ้ายขวากระแทกหน้ า

เอาให้เห็นดาวพราวพร่างเสมอ

ขณะก�ำลังมึนงง ไม่มีอะไรดีไปกว่าก�ำมือทัง้ สองแน่นๆแล้วแจกหมัดชุด
กับตน หรือยิ่งกว่าตน

หมัดของยักษ์หนักเอาเรื่อง อัคระโดนเข้าเต็มๆ หน้ าสะบัดซ้าย

ทีขวาที แล้วตะกายอากาศหงายหลังผลึ่งลงไปทับมะแมอีกรอบ หญิง
สาวกอดเขาไว้ด้วยอาการลนลานอยากปกป้ อง

แต่ก็ไม่รู้จะหาอะไร

มาปกป้ องนอกจากสองแขนของผู้หญิง

พอได้ยืดเส้นยืดสาย เจ็บไม้เจ็บมือแก้มึน ประกอบกับเห็นคู่ต่อสู้

เรียกชื่อสัตว์เลื้อยคลานกันพล่าน อัคระไม่รอช้า คว้าคอเสื้อของยักษ์

ลงไปนอนหงายไม่เป็ นท่า

หน้ าผากของฝ่ ายนัน
้ เต็มเหนี่ยว จนเจ้ายักษ์หน้ าหงายอ้าปากหวอ โลก

กอดของมะแมอย่างง่ายดาย แล้วเหวี่ยงเป็ นตอปิ โด กะให้กระหม่อม

กระชากให้โงเงขึ้นมาครึ่งตัว แล้วโขกสันศีรษะหน้ าของตนเข้าเป้ ากลาง
ตรงหน้ าว่างหายไปชัว
่ ขณะ

แล้วโดยไม่พักหายใจหายคอ

กระทืบปั งเข้าช่วงท้องของคณินทร์

อัคระก็ยืดตัวตรง

ใช้ตีนหนักๆ

แม้เห็นฝ่ ายนัน
้ มือเท้าชีฟ
้ ้ าก็ไม่

ใจอ่อน กระทืบหนักๆซ�้ำแล้วซ�้ำอีกด้วยตีนเดิม ๖-๗ รอบ แล้วจึงก้ม

ลงกระชากคอเสื้อขึ้น พอให้คางเข้าต�ำแหน่งเหมาะ จากนัน
้ ก็ยิงหมัด
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ยักษ์ก็แสยะยิม
้ ตาคมวาว

ก�ำลังใจกลับมา

เป็ นกอง ก้มลงใช้สองมือรวบศีรษะของอัคระ กระชากขึ้นมาจากอ้อม
พุ่งไปโหม่งกระจกฝั ่ งตรงข้ามตูมใหญ่

แต่อัคระยังไม่สน
ิ้ ลาย เขาขืนตัวไว้ สลัดหัวออกจากมือปาม แล้ว

อาศัยจังหวะที่อยู่ใต้วงแขนของยักษ์นัน
่ เอง

หมุนตัวกระแทกหมัดสัน
้

เข้าลิน
้ ปี่ จังเบอร์ เสียงดังตับ
้ เหมือนทุบมะพร้าว
“โอ๊ะ!”
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กัน

เจ้ายักษ์ตัวงอคล้ายส�ำนึกผิดอย่างรุนแรง อยากหลบหน้ าหลบตา
อัคระไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือ

งัดหมัดขวาตรงเข้าคางที

หนึ่งด้วยท่าสอยสุดสวย และเมื่อเห็นจังหวะดี ลูกคางยังเปิ ดลอยอยู่ใน
อากาศ ก็สวิงซ�้ำด้วยลูกสอยคางซ�้ำจากหมัดซ้าย กลายเป็ นหมัดน็อกคู่

บันลือโลก ร่างใหญ่หงายตึง ร่วงโครมหมดรูป ยากจะลุกขึ้นมาอีกเร็วๆ
นี้

อัคระสะบัดมือเปล่าๆทัง้ สองข้าง

ที่ชกเข้ากรามแข็งๆอย่างดุ

เดือดจนซ้น ท�ำท่าจะใช้การไม่ได้ไปชัว
่ ขณะ และขณะนัน
้ เอง นายเป้

คนขับเรือซึ่งหันมาดูสถานการณ์เป็ นระยะเห็นท่าไม่ดี ก็กดปุ่มให้เรือวิ่ง
ด้วยระบบออโต้ แล้วก้มลงคว้าปื นของคณินทร์ที่ตกอยู่ใกล้ตน ก้าวพา
ร่างอ้วนพีมายืนจังก้า
“พี่อัค ระวัง!!”

มะแมร้องสุดเสียง

อัคระพุ่งตัวไปลงหมอบหลังเคาน์เตอร์บาร์

ด้านซ้ายมือทันที อย่างรู้โดยไม่ต้องหันหลังว่าตนก�ำลังจะถูกยิง
ฟุต!

กระสุนจากปื นเก็บเสียงแล่นผ่านอากาศ พ้นร่างชายหนุ่มไปอย่าง

เฉียดฉิว ปล่อยให้ประตูกระจกที่ห่างออกไปหลายก้าวรับแทนเต็มๆรู

ลุกขึ้นนัง่ หลังก�ำบัง สายตาแลเห็นปื นของยักษ์ที่ตกอยู่กลางห้อง

ความละล้าละลัง สมองหยุดสัง่ การใดๆไปชัว
่ ขณะ
กระทัง่ อัคระเอาร่างใหญ่ๆมาบัง

สติแบบคนจวนตัวจึงกลับเข้าที่
ด้วยความกลัวโดนยิงก่อน

แถมพยายามยกปื นชีม
้ าที่เขา

กลัน
้ ใจเหนี่ยวไกในระยะเกือบเผาขน

ฟุต! ฟุต! ฟุต!

นัดแรกเข้าที่ท้อง นัดสองเข้าที่กลางอก ส่วนนัดที่สามเฉี่ยวหัว

ทะลุกระจกด้านข้างไปด้วยความลนลานของคนยิง เนื่องจากศีรษะเป็ น
เป้ าที่น่าเสียวไส้ ต้องใช้ก�ำลังใจเหนี่ยวไกยิงใส่มากกว่าอวัยวะส่วนอื่น
แต่นัดที่สี่ไม่มี

เพราะปื นในมือเป้ ร่วงหล่นลงพื้นพร้อมกับการ

ปรากฏตัวของบุรุษในสูทขาวสองคน
“โอ๊ย!”

ร้องลัน
่ อย่างตกใจที่เห็นมือตนเลือดอาบ เมื่อพยายามขยับมือ ก็

เห็นมือไม่ท�ำงานเพราะกระดูกแตก เป้ จึงแหกปากครวญคราง ร่างเซไป
นัง่ บนโซฟาทิศเหนือ ด้วยความเจ็บที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
มะแมได้ยินเสียงโอ๊ยจากคนขับเรือก็ลืมตาขึ้น

ว่าอัคระยิงฝ่ ายนัน
้

ด้วยความเข้าใจ

แต่เมื่อเห็นบุรุษในสูทขาวสองคนที่กลางห้อง

ตกใจระคนยินดี อย่างรู้ว่าตนกับคนรักได้รับความช่วยเหลือแล้ว

ก็

หนึ่งในสองคนนัน
้ เข้าไปยืนจีป
้ ื นคุมเชิงเป้ ให้นัง่ กับที่ ส่วนอีกคน

แต่แล้วก็ตระหนกเมื่อหางตาเห็นจากเงาเลือนรางของประตูกระจกที่อยู่

ปราดไปด้านหน้ า ซึ่งอึดใจต่อมาเสียงเครื่องก็เบาลงจนเงียบ ความเร็ว

หันไปเห็นสาวคนรักเอาแต่นัง่ เบี่ยงหน้ า หลับตาปี๋ ยกสองมือบังตัวท่า

อาการร้อนใจ

ด้านซ้าย ว่านายเป้ ก�ำลังเล็งปื นไปทางมะแมเป็ นเป้ าต่อไป และอัคระก็
เดียว

วินาทีกะทันหันนัน
้ อัคระได้แต่ภาวนาให้ทันการณ์ กระโจนคว้า

ลดลงสู่ความหยุด

จากนัน
้ คนที่หยุดเรือก็รีบรุดกลับมาทางหล่อนด้วย

“คุณไม่เป็ นไรนะ?”

มะแมสัน
่ ศีรษะ แต่ขณะนัน
้ เอง อัคระก็คว�่ำหน้ าฟุบลงให้บุรุษใน

ปื นบนพื้นแล้วพรวดพราดพุ่งเข้าหามะแม ใช้ร่างตนบังอย่างไม่คิดชีวิต

สูทขาวถลันไปช้อนรับ

ใจคอเหีย
้ มหาญโหดร้าย การเหนี่ยวไกสังหารมนุษย์ยังเป็ นเรื่องยากอยู่

“พี่อัค!”

ความจริงเป้ เป็ นนายเรือที่ฝึกยิงปื นมาบ้าง ไม่ใช่นักฆ่า ไม่ใช่คน

เมื่อครู่ที่ยิงอัคระไปนัดแรกก็หูตาพร่ามัว

ไม่ทราบด้วยซ�้ำว่าโดนหรือ

เปล่า ความประหม่าต่อสถานการณ์ถึงเลือดถึงเนื้อบีบให้คิดยิงมะแมทิง้
อีกคน แต่เมื่อเห็นผู้หญิงไร้ทางสู้ นัง่ ตัวงอยกแขนปิ ดป้ อง ก็ท�ำให้เกิด
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“นาย!”

กัน

สองเสียงร้องประสานกันราวกับโดนมีดกรีดที่กลางหัวใจพร้อม
ที่เมื่อครู่อัคระยังทรงตัวอยู่ได้ ก็เพราะต้องการใช้ร่างเป็ นก�ำแพง
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บังกระสุนให้มะแม ต่อเมื่อเห็นนาทีวิกฤตผ่านไปแล้ว จึงคลายใจลง มี
ผลให้กายทรุดตาม

“เร็ว! ช่วยกันพานายขึ้นเครื่อง นายถูกยิง!”

คนที่อยู่ตรงนัน
้ หันไปบอกเพื่อน แต่พอนายคนนัน
้ ถลันมาช่วยหิว
้

ปี กคนละข้าง อัคระก็รู้สึกตัว ฟื้ นคืนจากอาการหน้ ามืด พยายามสูดลม
หายใจอย่างขัดข้อง แล้วสัง่ ลูกน้ องทัง้ สองด้วยเสียงเกือบปกติ

โอ๊ย! โอ๊ย! ราวกับฉากการซ้อมนักโทษในคุกเถื่อน

ถ้าไม่ติดกฎเหล็กห้ามฆ่าของอัคระ เขาจะใช้ปืนยิงกรอกปากมัน

เดี๋ยวนี้!

กระทัง่ ฝ่ ายถูกชกแน่นิ่งไป

บุรุษในสูทขาวจึงหยุดมือลงด้วย

อาการเหนื่อยหอบ ยืนก้มหน้ าจ้องร่างท้วมอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ โดย
ไม่ทราบจะมีข้ออ้างในการท�ำร้ายร่างกายต่ออย่างไรดี
หมดสภาพจะลุกขึ้นมาต่อกรใดๆอีก

“วางฉันลงก่อน”

“แต่นายต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนเดี๋ยวนี้!”

ในเมื่อฝ่ ายนัน
้

ระหว่างนัน
้ อีกคนก็รับค�ำสัง่ เสียของอัคระจนจบ แล้วยืดตัวขึ้น

“ช่างเถอะ... ขอฉันนัง่ ก่อนนะ”

หางเสียงแผ่วลง เจืออยู่ด้วยความเข้มแข็งและกระแสการวิงวอน

ยืนตรง ติดต่อกับพรรคพวกที่อยู่บนคอปเตอร์ด้วยโทรศัพท์พิเศษ
“บินห่างออกไปก่อนเหอะ...

ใช่!

รีบไปเดี๋ยวนี้เลย”

แม้จะ

เมื่อบริวารของเขายังละล้าละลัง อัคระจึงจ�ำเป็ นต้องบอกตามตรง

พยายามสะกดเสียงสัง่ ให้เข้มแข็งเป็ นปกติ แต่ในที่สุดประโยคต่อมา ก็

คอปเตอร์บินไปห่างๆให้เสียงเบาลงหน่อยเถอะ ฉันอยากคุยกับเธอเป็ น

อยากได้ความสงบว่ะ”

“กระสุนเข้าที่ส�ำคัญ ยังไงก็ไม่ทัน ฉันเหลือเวลาไม่มาก ช่วยบอก

ครัง้ สุดท้าย...”

เสี ย งใบพั ด ตั ด อากาศของแบล็ ก ฮอว์ ก ค่ อ ยๆห่ า งไปตามล� ำ ดั บ

บุรุษในสูทขาวทัง้ สองช่วยกันลากสามร่างที่แน่ นิ่งออกไปทางท้ายเรือ

“ขอร้อง...”

อัคระในวาระสุดท้าย

ค�ำที่เหมือนสัง่ ซ�้ำอีกครัง้ ท�ำให้ทงั ้ สองรู้สึกตัว

ร่างของนายลงนัง่ อย่างนิ่มนวล

และค่อยๆหย่อน

คนอยู่ทางซ้ายถูกอัคระดึงตัวให้ก้มลงฟั งเสียงกระซิบสัง่ การของ

เขา เสียงคอปเตอร์เหนือหัวยังกระหึ่มจนต้องเอาใบหูมาจ่อปาก จึงรับ
ฟั งเสียงระโหยของเจ้านายได้รู้ความ

ส่วนบุรุษชุดขาวอีกคนลุแก่โทสะ

เคลื่อนไหวที่ด้านหลัง
หมุนตัวกลับไปเงื้อง่า

เมื่อส�ำเหนียกถึงความ

ก็รู้ว่านายร่างอ้วนพยายามก่อการอะไรอีก

จึง

แล้วส่งหมัดลุ่นๆกระแทกเข้ากลางปากครึ่งจมูก

ของฝ่ ายนัน
้ แบบไม่ปรานีปราศรัย

พอหมอนัน
่ ถูกตอกให้ทรุดลงไปนัง่ แผ่

แทนที่บุรุษในชุดขาวจะ

ก็กลับตามไปกระหน�่ ำซ�้ำแบบไม่นับว่ามาจากหมัดซ้ายหรือหมัด

ขวาข้างละกี่ครัง้ เสียงพล็อก! พล็อก! พล็อก! ดังขึ้นพร้อมกับเสียงโอ๊ย!
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“นายก�ำลัง

สองบุรุษในสูทขาวถึงกับนิ่งค้าง ดวงตาเบิกโพลงฟ้ องความรู้สึก

ว่าก�ำลังเผชิญหน้ ากับเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ และไม่มีทางเกิดขึ้น

หยุด

อธิบายเหตุผลด้วยเสียงสัน
่ พร่าเยี่ยงคนที่ก�ำลังจะร้องไห้

โดยไม่ต้องนัดแนะ

เป็ นการปั ดกวาดห้องให้เงียบเชียบไร้สิ่งรกตาแก่

เมื่อองค์ประกอบของฝั นร้ายหายไปหมด ก็เหลือแต่ความนุ่มนวล

อบอุ่น และสว่างไสว อันเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างเขา
กับหล่อนในเรือกลางทะเลกว้าง
ใบหน้ าของอัคระซีดขาว

ลมหายใจรวยริน

แต่ประกายตาส่อง

แววเข้มแข็งกว่าที่เคยเห็นทุกครัง้ มะแมยกมือเขาขึ้นกุม มองนิ่งด้วย

นัยน์ตารื้นน�้ ำเป็ นครู่ ก่อนส่ายหน้ าน้ อยๆอย่างไม่เข้าใจ และไม่อยาก
เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น

“ท�ำไมเป็ นอย่างนี้ล่ะ?”

เสียงอ่อนอ่อยน่าสงสารนัน
้ กลายเป็ นค�ำถามที่จุดยิม
้ ละไมปลอบ

ขึ้นบนใบหน้ าของชายหนุ่ม

“จะได้แน่ใจว่าเราจากกันทัง้ ยังรักมากไง”

เหมือนมะแมไม่ได้ยิน หล่อนถามอีกด้วยปลายเสียงเครือสัน
่
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“พี่อัคบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันในโลกใหม่ไม่ใช่เหรอ?”
อัคระมองคนรักด้วยแววลึก

“พี่เคยบอกมะแมเมื่อไหร่หรือ? มะแมนัน
่ แหละเคยเห็นเอง ว่า

ไม่มีภาพเราอยู่ด้วยกันข้างหน้ า... ตอนพายเรือคืนนัน
้ จ�ำได้ไหม?”

น�้ ำตาที่เอ่อจนชุ่ม เริ่มหยาดไหลลงมาเป็ นสาย ตัดพ้อต่อว่าเขา

ด้วยถ้อยเสียงกระท่อนกระแท่น

ก�ำลังในเฮือกสุดท้ายจูบตอบ แสนสุขกับกลีบปากอุ่นที่ให้สัมผัสอันเป็ น
ทิพย์นัน
้ นิ่งนาน

แรงประกบจากริมฝี ปากของอัคระขาดหายไป และมะแมก็จูบต่อ

อย่างอาวรณ์อีกครู่เดียว ถัดจากนัน
้ น�้ ำตาของหล่อนก็แห้งลง เมื่อความ
เศร้าโศกในใจถูกแทนที่ด้วยน�้ ำพุแห่งความปรีดามหาศาล

วู บ ใหญ่ ที่ ส่ ว นหนึ่ งของวิ ญ ญาณมะแมได้ รั บ รู้ ถึ ง ความมี อ ยู่ ข อง

“ท�ำไมพี่อัคไม่บอกมะแมว่าจะเป็ นอย่างนี้... ปล่อยให้มะแมช่วย

ทิพยสภาพอันอ่อนละมุน สว่างงาม และยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต รวมลงเป็ น

“พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็ นอย่างนี้

แล้วกับการเป็ นรางวัลของคนดี

คนเลวๆอย่างนัน
้ เพื่อเป็ นสะพานให้มาฆ่าพี่อัคท�ำไม?”
พยายามให้ทุกสิ่งดีผิดธรรมชาติ
จะเข้าใจผิดกันอย่างนี้แหละ”
มะแมยกมือปิ ดหน้ า

ที่ผ่านมาพี่อาจจะล�้ำเส้นเกินไป

ธรรมชาติเลยโต้ตอบผ่านวิธีที่คนเรา

ร้องไห้โฮอย่างเกินทนกับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิด

ความสุขเยือกเย็น

บอกตนเองว่าที่นัน
่ เหมาะแล้วกับอัคระ

ที่นัน
่ ควร

แล้วควรอยู่หรอกหรือ ที่หล่อนจะร้องไห้ฉลองการได้เสวยรสสุข

อันเหนือมนุษย์ของอัคระ?

ขึ้นในไม่กี่อึดใจ อัคระรอจนอาการสะอื้นฮักเบาบางลงจึงปลอบต่อ

“มะแมฟั งพี่นะ... ชัว
่ ขณะที่ไม่รู้และหลงยึดทางผิด คนเราเลว

แค่ไหนก็ได้

พี่เห็นความเลวกว่านี้มามาก

คนพวกนี้ให้กลายเป็ นพวกเดียวกับเรา

สาสม... มะแมจะอภัยเขาเพื่อพี่ได้ไหม?”

และมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเปลี่ยน

ไม่ใช่เพื่อเอาเขามาลงโทษให้

หญิงสาวกล�้ำกลืนรสขมลงคอ เป็ นครัง้ แรกในชีวิตที่รู้สึกยากเย็น

แสนเข็ญเมื่อคิดว่าจะต้องให้อภัยใครสักคน จึงไม่รับปากทันที

แต่ลมหายใจที่สะดุดและอาการกัดฟั นแน่นของอัคระ ท�ำให้มะแม

รู้สึกเหมือนจะขาดใจตาม ร้องขอในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้อย่างลืมตัว
“พี่อัค... อย่าไปได้ไหม?”

“ได้... เชื่อเถอะ พี่ไม่ไปไหนหรอก...”

ความเจ็บเสียดรวดร้าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง รับรู้ถึงสัญญาณชีวิต

ที่ใกล้ขาดลงของตนเอง แต่สะกดไว้ด้วยความสุขจากการเห็นดวงหน้ า
อันเป็ นที่รัก แม้พร่าเลือนลงทุกที

“พี่อัค... พี่อัคจูบมะแมหน่อยสิ”

ขออย่างรู้ว่านัน
่ จะเป็ นการขอครัง้ สุดท้าย

จุมพิตชายที่ตนบูชาด้วยใจทัง้ ดวง
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มะแมยื่นหน้ าเข้าไป

และอัคระก็สนองด้วยการรวบรวม
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บทที่ ๒๗
“เราฆ่าคุณได้ง่ายพอๆกับบีม้ ด...”

บุรุษในชุดสูทสีขาว

คนเดียวกับที่เคยไปช่วยชีวิตเขาไว้

มาก เดี๋ยวแม่ยายบ่นว่าเหี่ยวแซงหน้ าท่าน”

ชายในสูทขาวหัวเราะหึหึกลับ และคณินทร์ก็รู้สึกว่าเสียงหัวเราะ

นัน
้ เหนือกว่าเขา

“เดี๋ยวคุณหมดอารมณ์ขันแน่ๆ คุณคณินทร์!”

เอ่ย

พลางเดินวนไปเวียนมารอบๆเขา ภายในห้องลับซึ่งไม่รู้ว่าเป็ นที่ไหน

วันก่อนชายคนเดียวกันนี้ พูดกับเขายิม
้ ๆ หน้ าเฉยๆ เหมือนมอง

โลกลงมาจากยอดเขา แต่วันนี้เปลี่ยนไปเป็ นคนละคน หน้ าแดง หูแดง

“แหม! เสียงคุณนี่น่ากลัวชิบหาย สมเป็ นทายาทอัง้ ยี่จริงๆ บอกๆ

มาเถอะ ชักอยากรู้แล้ว จะเลียนแบบนรกขุมไหนผมก็ไม่แปลกใจหรอก
ในเมื่อผมท�ำเจ้าเหนือหัวของคุณตายห่าไปทัง้ คน”
“ได้! คุณจะได้รู้เดี๋ยวนี้”

และเค้นเสียงทีละค�ำด้วยอาการของคนฝื นข่มใจอดกลัน
้ พยายามระงับ

“หนาย... ท�ำยังงาย? บอกมาหน่อยเร้ว”

อารมณ์ถึงที่สุด เหมือนจมอยู่ใต้โคลนตมแห่งความพยาบาท ไม่ต่างจาก
เขาและคนอีกทัง้ โลก

คณินทร์ถามเนือยๆ แบบไม่รู้สึกว่าเป็ นบุญคุณที่ได้รับการไว้ชีวิต

สักเท่าไร เพราะเดี๋ยวคงมีการคายเหตุผลออกมา ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าพอ
ทราบเหตุผลแล้วเขาจะรู้สึกดีกับการมีชีวิตต่อหรือไม่

“ผมไม่ฆ่า แล้วก็ไม่มัดมือมัดเท้าท่านอย่างนักโทษด้วย”

“นัน
่ สิ เพราะอะไรล่ะ ไม่มัดแบบนักโทษ แต่มีบทลงโทษโหดๆรอ

อยู่ใช่ไหมล่ะ? ผมรู้น่า”

บุรุษชุดขาวขบกรามกรอด จ้องตากับอีกฝ่ ายเครียดๆ

อยู่แล้ว”

สาสมกับสิ่งที่คุณเคยก่อไว้

“อย่ามาพูดส�ำนวนกรรมวิบากหน่อยเลย คนถือปื นนัน
่ แหละที่ก�ำ

อ�ำนาจลงโทษไว้ในมือ ให้ผมเดาดีกว่า เดี๋ยวผมคงโดนซ้อมวันละสาม

อัคระ

ล่อให้อยากกิน”

“ถูกซ้อมน่ะ เจ็บปวดน้ อยไป... ส�ำหรับคุณ ไม่มีอะไรทรมานไป

กว่าการค่อยๆแก่ตายไปทีละวัน!”

คณินทร์หัวเราะหึหึ เบนสายตาไปทางอื่นอย่างเกรงจะโดนข้อหา
“ดี... คุยกันสไตล์นี้ผมชอบ หัดมีอารมณ์ขันเสียบ้าง อย่าซีเรียส
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“บทลงโทษสาหัสที่สุดส�ำหรับคุณ ก็ที่ผมบอกว่าจะให้แก่ตายไปที

ละวันนัน
่ แหละ แต่ไม่ใช่ทีละวันตามปกตินะ...” เว้นวรรคหรี่ตาครู่หนึ่ง
ก่อนเค้นเสียงเอ่ยเยียบเย็น
หายใจ!”

“เป็ นทีละวันที่คุณต้องรู้สึกผิดอยู่ทุกลม

พูดเสร็จก็กลับหลังหันไปซ่อนหน้ า เพราะน�้ ำตาจะไหลเมื่อนึกถึง

ค�ำสัง่ เสียสุดท้ายของอัคระ...

“ฤกษ์เกิดแบบคณินทร์ ถ้าตายหรือติดคุกก็เสียของเปล่า เอามา

เปลี่ยนโลกดีกว่า เปิ ดเผยให้รู้ทุกอย่าง ยกทุกสิ่งที่ฉันมีให้เขาไป ใช้

ความส�ำนึกผิดและเสียใจที่สุด บีบให้เขาพยายามดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คน
หนึ่งจะดีได้!”

เวลาก่อนอาหารใช่ไหม? พอปากปลิน
้ เป็ นครุฑก็เอาแกงเผ็ดปลาดุกมา

ท�ำหน้ ากวนตีน

ใจรู้สึกเป็ นมิตรกับคนในชุดขาวนี่อย่าง

ประหลาด อย่างน้ อยก็ไม่รู้สึกขัดกันเป็ นคนละขัว
้ เหมือนอย่างที่รู้สึกกับ

“แล้วท�ำไมถึงไม่ฆ่า?”

“ตัวคุณคือบทลงโทษที่ดีท่ส
ี ุด

เขาเร่งเร้าเย้าๆยัว
่ ๆ

งาน ศพของอัคระจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเหมือนงานศพทั่วไป

แขกในงานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นญาติ ฝ่ ายพ่ อ และฝ่ ายแม่ ไ ม่ ถึ ง ครึ่ งร้ อ ย

ประกอบกับหญิงชายที่เป็ นคนของอัคระมาร่วมอยู่ด้วยเพียงสิบคน โดย
ต่างก็นัง่ สงบเสงี่ยมเหมือนๆกัน สีหน้ าเรียบเฉยเหมือนๆกัน แสดงออก
ถึงความเศร้าสร้อยอาลัยอาวรณ์เจ้านายเพียงด้วยดวงตาคู่โศกเหมือนๆ
กัน
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แล้วก็ใส่สูทขาวอันเป็ นชุดท�ำงานเหมือนๆกัน...
ชาวโลกแต่งด�ำไว้ทุกข์ให้คนตาย

อัคระ ที่จะแต่งขาวอวยสุขไปกับเทวดา!

สูทขาวเครื่องแบบท�ำงานของมะแม

บริวารของอัคระ

แต่เป็ นประเพณีของลูกน้ อง
กลายเป็ นชุดเข้ากันได้กับ

หล่อนจงใจไม่แต่งด�ำเพราะคาดเดาไว้ล่วงหน้ าว่าคง

เจอกับคนของเขาในชุดขาว แล้วก็ได้เจอจริงๆ

ก็แค่อยากรู้สึกอีกครัง้ ว่าหล่อนเป็ นคนของเขาเหมือนกัน...

วันนี้ทงั ้ วัน มะแมท�ำงานตามปกติ ไม่ขอยกเลิกนัดลูกค้า ด้วย

ความคิดว่าส�ำหรับเทพผู้เป็ นสัมมาทิฏฐิ
เครื่องสังเวยเทวาได้ดีที่สุดแล้ว

งานที่หล่อนท�ำนับว่าใช้เป็ น

ตัง้ แต่เช้าจรดเย็น มะแมท�ำงานอย่างมีพลัง แก้วตาสวยใส น�้ ำ

เสียงไพเราะ

ด้วยแรงจ�ำนงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกค้าทุกคนให้

เป็ นไปในทางที่ดีข้ น
ึ ให้จงได้

เพิ่งมาร้องไห้ก็เมื่อพบหน้ าพ่อแม่ของอัคระ

เพราะทัง้ สองก�ำลัง

ยืนหน้ าเศร้ารับไหว้จากแขกเหรื่อที่ทยอยเข้าศาลาอยู่

พอเห็นมะแม

เดินมาคนเดียว คุณแม่ก็เบะปากน�้ ำตาคลอ ก้าวขาออกมาอ้าแขนอย่าง
จะเรียกหล่อนไปกอด มะแมจึงตรงเข้าไปกอดและร้องไห้ตาม

“ถึงนายอัคไม่อยู่แล้ว ยังไงก็มาเป็ นลูกแม่นะลูกนะ แม่จะได้มี

ลูกอยู่อีกคนไว้ดูต่างหน้ าเขา”
“ค่ะคุณแม่”

“ไปรดน�้ ำแล้วมานัง่ คุยกันเถอะ

เดียวเลย”

วันนี้แม่อยากคุยกับหนูอยู่คน

ว่าแล้วก็เดินน� ำมะแมเข้าไปในศาลา หญิงสาวยิม
้ ให้อัษฎาคุณพ่อ

ของอัคระเศร้าๆและค้อมกายเดินผ่านท่าน ตามอรุณีเข้าศาลาไป

อัคระนอนยื่นแขนรับน�้ ำด้วยสีหน้ าสงบราวกับคนนอนหลับ

แม้

ร่างจะแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้แล้ว แต่ทุกคนที่เห็นก็ยังรู้สึกถึงอ�ำนาจใน
ตัวอันน่าย�ำเกรง ราวกับเขายังมีชีวิต

มะแมรับขันน�้ ำรดมือผู้ที่ตนรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็ นสามี ศพของเขา

ให้ความอบอุ่นเป็ นสุข เตือนให้สัมผัสถึงการมีอยู่จริงของความดีอันยิ่ง
ใหญ่ หล่อนจึงหลัง่ แต่น้� ำในขัน โดยไม่หลัง่ น�้ ำตาแม้แต่หยดเดียว
จากนัน
้ หญิงต่างวัยก็หาเก้าอีว
้ ่างในมุมปลอดคนคุยกัน

“ถึงเราจะเคยพบกันแค่ครัง้ เดียว แต่แม่ก็รักหนูมานานนะ นาน

เท่าที่นายอัคพูดถึงหนู”

“มะแมก็เคารพรักคุณแม่ตงั ้ แต่วันแรกที่เจอกัน

และเพื่อพิสูจน์

ว่าไม่ได้แกล้งพูด ก็ขอให้มะแมมีโอกาสปรนนิบัติรับใช้คุณแม่บ้างเถอะ
นะคะ”

“งัน
้ เรากินข้าวกันสักเดือนหรือสองเดือนครัง้ นะ

หน้ าหนูเป็ นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงนายอัคจริงๆ”
“ด้วยความยินดียิ่งค่ะคุณแม่

แม่อยากเห็น

ถือโอกาสกราบขอโทษด้วยนะคะ

กลิ่นธูปลอยมาตามลม อุปาทานหรือเปล่าไม่ทราบ ที่ท�ำให้รู้สึก

มะแมอยากมาช่วยดูงานแต่วันเหมือนกัน แต่ยกเลิกนัดลูกค้าไม่ได้”

“นายอัคบอกให้แม่เตรียมใจไว้นานแล้ว ว่าอาจเกิดเรื่องขึ้น”

ดุ แล้วก็เชื่อว่านายอัคคงไม่ปลื้มแน่กับการที่คนจะเสียประโยชน์เพราะ

เหมือนกลิ่นหอมจากสรวงสวรรค์

มะแมยกมือปาดน�้ ำตา ดึงตัวออกห่างและท�ำหน้ าฉงน

“พี่อัคบอกคุณแม่เกี่ยวกับการตายก่อนก�ำหนดของเขา?”
“บอก...”

แล้วอรุณีก็หันไปเรียกคนของตนซึ่งยืนอยู่ไม่ไกล

“อิว
้ ... เอาของที่ฉันฝากไว้มาให้หน่อยนะ”
“ค่ะ”

หญิงวัย ๓๐ ท่าทางเป็ นเลขาฯส่วนตัวรับค�ำ และเดินจากไปเพื่อ
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เอา “ของ” ตามที่นายค�ำสัง่

“ไม่เป็ นไร

เขา”

ถ้าลูกเสียงานใหญ่มาท�ำงานเล็กต่างหาก

แม่ถึงจะ

“ค่ะ”

นางอรุณีทอดตามองไปยังตัง่ ปูผ้าเบื้องหน้ า ที่มีศพของอัคระนอน

ยื่นมือรับน�้ ำแล้วถอนใจ

“ก่อนให้ก�ำเนิดเด็กสักคน

เราไม่มีสิทธิร์ ู้ว่าจะเขาจะโตขึ้นมา

ท�ำให้เราเสียใจหรือภาคภูมิขนาดไหน... ส�ำหรับแม่รู้แล้ว ถ้าลูกของเรา
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น่าภูมิใจมากพอ เราจะภาคภูมิในการเกิดมาของตัวเองด้วย!”
หญิงสาวยิม
้ อย่างเข้าใจซึ้ง

“มะแมก็ภูมิใจที่เป็ นคนรักของพี่อัคค่ะ รู้สึกว่าการเกิดของตัวเอง

มีเกียรติพอ!”

อรุณีน้� ำตาคลอ หางเสียงสัน
่ เครือ

“แม่นึกว่าเขายังอยู่กับแม่นะ มองไปตรงไหนในบ้าน ก็รู้สึกว่า

เดี๋ยวเขาจะมานัง่ มานอน มาเดินไปเดินมาเหมือนเดิม”

มะแมยิม
้ อย่างเข้มแข็ง และพยายามเปลี่ยนภาพในใจคุณแม่ไป

อีกทาง

“สิ่งที่พี่อัคท�ำไว้ให้ดูต่างหน้ า

หายไปไหนอยู่แล้วค่ะคุณแม่”

มันมากมายเกินกว่าจะรู้สึกว่าเขา

“อือ... ก็จริง สมัยแม่ท�ำงาน มีคนชวนไปท�ำงานกุศล ช่วยเด็ก

อนาถา ระดมทุนสร้างโรงเรียนเยอะนะ แม่ก็อิ่มใจ แต่ท�ำๆนานไปแล้ว
รู้สึกแห้งๆ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร... กระทัง่ นายอัคพาไปดูโรงเรียนส�ำหรับ
เด็กอนาถาที่เขาสร้างมากับมือในหลายประเทศ

ถึงเข้าใจซึ้งว่าความ

อิ่มใจที่มีอายุยืน ต้องมาจากพลังและความน่าสนใจมากพอ”
“เช่นอย่างไรคะ?”

“เขาอธิบายรายละเอียดว่าแต่ละที่ มีโจทย์ท้าทายกี่ข้อ เช่น ท�ำ

อย่างไรจะให้เด็กรุ่นก่อนมีแก่ใจกลับมาสอนเด็กรุ่นหลัง

ท�ำอย่างไร

โรงเรี ย นแห่ ง นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ ของทั ้ง เมื อ งรุ่ ง เรื อ งขึ้ น ได้ ทั น ใจ

ภายใน ๑๐ ปี นายอัคไม่เคยแค่โยนเศษอาหารให้ใคร แต่จะสร้างโลก

แกะซองจดหมายอ่าน อยากแกะกล่องหนังเดี๋ยวนี้เลย เพื่อดูให้รู้ว่าเป็ น
อะไร แต่ในเมื่อคุยอยู่กับนางอรุณี สิ่งเดียวที่ท�ำได้คืออดใจรอไว้ก่อน

“ตอนนายอัคบอกว่าก�ำลังท�ำอะไร และมีความเสี่ยงอย่างไร แม่

ตกใจเหมือนกัน”

“พี่อัคพูดถึงความเสี่ยงยังไงคะ?”

“นายอัคคงใช้ค�ำให้แม่สบายใจน่ะนะ เขาว่า... การสร้างสวรรค์ให้

พวกที่ควรอยู่ในนรก นับว่าเป็ นบุญใหญ่ผิดธรรมชาติ เมื่อไหร่ธรรมชาติ
ทนไม่ไหว ก็อาจจัดที่จัดทางบนสวรรค์ให้เขาเสวยบุญก่อนวัยอันควร”
“แปลว่าพี่อัคเสี่ยงทัง้ รู้มาตลอดหรือคะนี่?”

“เขาบอกว่าแผนเดิมของธรรมชาติมีอยู่ และธรรมชาติก็มีอ�ำนาจ

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนออกนอกแผนเดิม

ง่ายๆ และนัน
่ อาจหมายถึงมีวิธีก�ำจัดอุปสรรคอย่างเป็ นธรรมชาติ เหนือ
ความคาดหมายได้เสมอ”

“มะแมพอเข้าใจนะคะ ถึงรู้ว่าเสี่ยง แต่ก็ได้ท�ำ และชีวิตตาม

นิยามส�ำหรับคนแบบพี่อัคนัน
้ การได้ท�ำนั่ นแหละคือการเคยมีชีวิต!”
พูดเองก็สะท้อนใจเอง

ถ้าอัคระท�ำสิ่งที่อยากท�ำอยู่บนเส้นทาง

แห่งความไม่รู้ของมนุษย์ธรรมดา ธรรมชาติก็คงไม่ว่าอะไร เพราะความ
ไม่รู้จะเป็ นช่องทางให้ถูกบ้างผิดบ้าง

ธรรมชาติบีบให้เกิดผลตามแผน

เดิมได้ไม่ยาก แต่นี่เขาเล่นนอกกติกา รู้ไปหมดว่าท�ำอะไรจะเกิดอะไร
เพื่อให้แผนร้ายของธรรมชาติผิดเพีย
้ น
“แม่ไม่เข้าใจเลย...

รู้ทงั ้ รู้

ท�ำไมถึงยังดันทุรังสร้าง

แล้วก็ใช้

ใหม่ข้ น
ึ ทุกที่ที่เขาผ่านไปเสมอ”

เครื่องพยากรณ์ท้าทายธรรมชาติที่มองไม่เห็นอย่างนัน
้ ”

อัคก็เปลี่ยนโลกอนาคตส่วนหนึ่ง จากร้ายให้กลายเป็ นดีได้!”

สิ่งที่เทวดาให้มา แต่เป็ นอะไรที่เขาสร้างเองกับมือขณะเป็ นมนุษย์ และ

อรุณีอย่างนอบน้ อม แล้วเดินจากไป

ใช้มันได้เช่นกัน”

“มะแมเคยเห็นกับตามาแล้วค่ะ แค่ระหว่างทางเดินมาขึ้นรถ พี่
ขณะนัน
้

เลขาฯของอรุณีน�ำซองจดหมายกับกล่องหนังแท้มาให้

มะแมพนมมือไหว้แล้วรับของมาถืออย่างนอบน้ อม
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เมื่อธรรมชาติไม่ห้าม ไม่ขัดขวาง จนเขาสร้างมันได้ส�ำเร็จ ก็ต้องมีสิทธิ ์
“อือม์... แม่ก็มองในมุมของเขาไม่เป็ นหรอกนะ รวมทัง้ ไม่รู้ด้วย

“นี่คือสิ่งที่นายอัคฝากไว้ให้หนู”
“กราบขอบพระคุณค่ะคุณแม่”

“พี่อัคเคยพูดกับมะแมค่ะ ท�ำนองว่าซีอุสไม่ใช่เทวดา และไม่ใช่

ใจนึกอยาก

ว่าธรรมชาติอะไรในเขา
นัน
้ ”

เอื้อให้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผิดธรรมชาติได้ขนาด
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ชาติ

“พี่อัคบอกมะแมว่า

เป็ นผลจากกรรมที่สงั ่ สมมาหลายภพหลาย

คือเป็ นพวกอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีข้ น
ึ

ด้วยการเค้นสมอง

ลองคิดทุกแบบ โดยเฉพาะในแง่ของนักปกครอง ที่ปรารถนาจะวางคน
ดีที่สุดให้อยู่ในต�ำแหน่งเหมาะที่สุด

มากพอจะสร้างซีอุสได้ในชาตินี้ค่ะ”

บุญเหล่านัน
้ ส่งผลให้มีก�ำลังสมอง

อรุณีพยักหน้ าอย่างเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่เกินชีวิตเดียว

สดใสหายซึม

“อย่างนี้มงั ้ นะ

ได้คิดจน

ที่พระท่านว่าถึงภายนอกจะดูเหมือนเราสร้างท�ำ

อะไรเพื่อคนอื่นแค่ไหน ท้ายสุดก็ต้องได้กับตัวเอง เป็ นภพ เป็ นภาวะ

เป็ นสภาพที่สมกรรมนัน
่ เอง นายอัคให้อะไรกับโลกจนสุดความสามารถ

ชาติใดชาติหนึ่ งเขาก็สมควรมีความสามารถเป็ นที่สุดของโลกเหมือน
กัน”

ขณะนัน
้
ใครคนหนึ่งปรากฏตัว กลายเป็ นจุดรวมสายตาตัง้ แต่

เดินมาจะเข้าศาลา

ฯพณฯ คณินทร์ ร่มโพธิ ์ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกระทรวงพาณิชย์!

มีการต้อนรับแบบเอิกเกริกเล็กน้ อย ใครต่อใครพากันไปไหว้และ

ทักทาย ด้วยความคาดไม่ถึงของฝ่ ายญาติผู้ตาย เพราะไม่มีการแจ้งล่วง
หน้ าว่าคนส�ำคัญของประเทศจะมาที่นี่ในค�่ำคืนนี้

“อุ๊ย! ท่านคณินทร์นี่” อรุณีอุทาน “คงรู้จักกับนายอัค แม่ไป

ต้อนรับท่านก่อนนะ”

พูดจบก็ลุกพรวดพราดในอาการตื่นเต้น

ทิง้ มะแมไว้ตามล�ำพัง

ท่าทางไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆทัง้ สิน
้ ว่าสาเหตุการตายของลูกชายตน
มาจากรัฐมนตรีคนดังนี่เอง

ที่แท้

หญิงสาวหน้ าเข้มขึ้น เขม้นมองคณินทร์อย่างไม่อยากเชื่อสายตา

ว่ายังมีหน้ ามางานศพอัคระแบบนี้ได้ นี่เขาไม่อายบ้างหรืออย่างไร?
แต่พอเลิกมองหน้ าด้วยแก้วตา

ตอบว่าเพราะอายน่ะสิถึงได้มา...
อายใจจะขาดทีเดียวล่ะ!

หันมาสัมผัสใจด้วยใจ

ก็ได้ค�ำ

คณิ น ทร์ ค งได้ รั บ ค� ำ อธิ บ ายประกอบหลั ก ฐานจากคนของอั ค ระ
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อย่างกระจ่างแล้วกระมัง

คงเชื่อแล้วสิว่าที่ตนรอดตายจากการถูกลอบ

สังหาร ก็ด้วยบุญคุณของอัคระแท้ๆ

การดักฟั งโทรศัพท์อันน� ำไปสู่ความเข้าใจผิด

น� ำมาซึ่งความผิด

อันใหญ่หลวง ในแบบที่คนอย่างคณินทร์เกิดสิบชาติก็ชดใช้ไม่หมด!
ระงับโทสะที่แล่นขึ้นมาเป็ นริว
้ ๆ

อย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในชีวิต

อารมณ์แบบหนึ่งพลุ่งพล่าน

ประมาณว่าอยากตรงเข้าไปชีห
้ น้ าด่า

ประจานใครบางคนต่อหน้ าธารก�ำนัลเดี๋ยวนี้!

เผอิญในวันเกิดเหตุ พ่อแม่ของอัคระไปค้างคืนที่ต่างจังหวัด จึง

ไม่มีใครทราบด้วยซ�้ำว่าอัคระมาหาหล่อน
หล่อนด้วย

ก่อนขึ้นฝั ่ ง

ไว้เป็ นความลับ

แล้วก็ไม่มีใครเอะใจซักถาม

คนของอัคระบอกหล่อนว่าจ�ำเป็ นเก็บเรื่องทัง้ หมด

ต้องจัดฉาก

สร้างหลักฐานให้เหมือนอัคระถูกท�ำร้าย

ร่างกายโดยคู่อริด้วยความอาฆาตแค้นส่วนตัว แล้วน� ำศพไปทิง้ ไว้ในรถ
ทรัพย์สมบัติอยู่ครบ มีชาวบ้านมาพบและตามต�ำรวจมากันเอง

ตอนแรกมะแมจะไม่ยอมให้ศพของชายที่ตนบูชาต้องตกอยู่ใน

สภาพไร้เกียรติ แต่เมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็ นความประสงค์ของอัคระ

หญิงสาวก็จนใจ เขามุ่งเพียงประโยชน์ของคนหมู่มาก และไม่ต้องการ
ฟั งเสียงคัดค้านจากหล่อนยามใกล้ตาย
โดยไม่ให้หล่อนได้ยิน

จึงแอบกระซิบสัง่ คนของเขา

เหมือนมีแผลฉกรรจ์อยู่ในอก หล่อนจะต้องใช้เหตุผลทัง้ โลกกี่ข้อ

ส�ำหรับการท�ำใจให้อภัยคณินทร์?

อัคระคงฝึ กคนของเขาดี จึงปล่อยคณินทร์มาเดินนวยนาดภายใน

วันเดียว ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมก่อนเข้าศาลา คนชุดขาวทัง้ หมด
ยังตรงไปตัง้ แถวค�ำนับไหว้อย่างนอบน้ อม
สวามิภักดิเ์ จ้านายคนใหม่อีกด้วย

ราวกับจะแสดงอาการ

คณิ น ทร์ รั บ การท� ำ ความเคารพจากทุ ก คนอย่ า งพยายามซ่ อ น

สีหน้ าเจ็บปวด

ประดุจมือที่ไหว้เขาเหล่านัน
้ เป็ นหนามทิ่มแทงหัวใจ

และอาการนอบน้ อมเป็ นน�้ ำกรดที่สาดใส่หน้ าก็ไม่ปาน

ท่านรัฐมนตรีใหญ่ก้าวมาอยู่ข้างตัง่ รดน�้ ำโดยไม่กล้าแม้ช�ำเลือง
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มองใบหน้ าศพให้เต็มตา

เขาใช้ขันรดน�้ ำลงสู่หลังมือของอัคระอย่าง

บรรจง จากนัน
้ ก็คุกเข่าลงพนมมือไหว้ศพอย่างนอบน้ อม ตัวสัน
่ เทาอยู่

ก�ำลังรู้สึก

เรื่องน่าเศร้าที่สุดในโลกนี้มีอยู่แล้ว

คือการที่คนเกลียดกันอย่าง

พักหนึ่ง จนญาติๆของอัคระแปลกใจ แต่ก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่าว่าทัง้

ไม่สมเหตุสมผล หรือกระทัง่ ฆ่ากันด้วยความเข้าใจผิด แต่ท่น
ี ่ าเศร้า

จิตคิดพูดคุยกับอัคระเป็ นการส่วนตัวนัน
่ เอง

ได้ทุกวัน

สองคงมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันมานาน

และท่านรัฐมนตรีใหญ่ก็คงส่ง

มะแมสัมผัสได้ว่าคณินทร์ตงั ้ จิตอธิษฐาน ขอเป็ นข้าทาสอัคระเพื่อ

กว่าเรื่องน่ าเศร้าที่สุด

คือเรื่องน่ าเศร้าที่สุดเกิดขึน
้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก

คนอย่างหล่อนน่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดเรื่องน่าเศร้าน้ อยลง ไม่ใช่

ชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น!

มากขึ้น

ด้วยความเป็ นผู้ใหญ่ ผู้มีน้� ำใจอภัยกับเด็กไม่รู้คิดได้ทงั ้ โลก

ในหัวว่า เสียความรู้สึกดีๆ ไม่จ�ำเป็ นต้องเสียจิตที่เป็ นกุศล ถ้ายัง

และสัมผัสนัน
้ เองก็ท�ำให้หล่อนชะงักคิด อัคระชนะใจคณินทร์ได้

ผู้ใหญ่คือคนมีใจใหญ่ เกินอารมณ์ และความเห็นแก่ตัว!
หล่อนก�ำลังเป็ นผู้น้อยด้วยความมีใจน้ อย

อารมณ์เกลียดครอบง�ำได้อยู่

จึงถูกความมืดแห่ง

รักษาความคิดให้เข้าข้างกุศลได้อยู่

หันกลับมาสนใจสิ่งที่อัคระฝากไว้ให้ก่อนตาย

ซองปิ ดผนึกแบบไม่ให้ฉีกขาดเสียรูป

ค่อยๆบรรจงแกะ

ด้วยความตัง้ ใจว่าจะเก็บไว้ใน

ถ้าจะย้อนอดีตกัน คณินทร์ก็เคยเป็ นฮีโร่ เป็ นแรงบันดาลใจ เป็ น

สภาพคงเดิม เป็ นที่ระลึกตลอดไป

หล่อนอาจหลงลืมหลายถ้อยค�ำดีๆที่มีอยู่ในโลกนี้

และฉบับเดียวที่อัคระเขียนถึงหล่อนด้วยลายมือตนเอง

ใครคนหนึ่งที่หล่อนอยากเป็ น และมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้วันนี้ได้เป็ น

แต่ไม่เคยลืม

แม้แต่วันเดียว กับถ้อยค�ำของคณินทร์ที่ท�ำให้หล่อนเป็ นคนกล้า...

แค่ไม่มีความกลัวว่าจะท�ำไม่ได้ เราก็มีแนวโน้ มจะท�ำได้ขน
ึ้

มาแล้ว!

นับตัง้ แต่ฟังวาทะล้างความกลัวของคณินทร์

รู้สึกว่ามีอะไรที่หล่อนท�ำไม่ได้อีกเลย

มะแมไม่เคย

การท�ำงานด้วยความเชื่อมัน
่ ใน

สัญชาตญาณและปฏิภาณเฉพาะหน้ าของหล่อนทุกวันนี้

ของความ ‘กล้าดี’ เพราะหมดความกลัวจะท�ำไม่ได้โดยแท้
ท�ำเรื่องยากส�ำเร็จมาหมด

ก็มาจากราก

แล้วกะแค่อภัยให้คนที่ส่งอัคระไป

สวรรค์ ชาตินี้หล่อนจะท�ำไม่ได้เชียวหรือ?

ความผิดหวังในตัวเขา ท�ำให้สายตาของหล่อนเห็นเขาเป็ นคนเลว

ขึ้นมาชัว
่ คราว ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลวจริงตลอดไป
อีกอย่าง

คณินทร์อยากฆ่าอัคระเพราะความเข้าใจผิด

วางแผนไว้ก่อนด้วยเจตนาชัว
่ ร้ายอันใด
ไปย้อนมาให้ข้ น
ึ ใจ
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พอสอนตนเองเช่นนัน
้ มะแมก็วางใจเป็ นอุเบกขาได้ ผุดค�ำพูดขึ้น

คือ

ไม่ใช่

สิ่งที่หล่อนต้องหมัน
่ ท่องย้อน

คณินทร์ไม่ได้เลวจนน่าเกลียดชังเท่าที่หล่อน

และนัน
่ ก็คือจดหมายจากเทวดาตัวจริง

เป็ นจดหมายฉบับแรก

ใครช่วย

ไม่ใช่วานให้

ลายมือของอัคระสวย หางอักษรยาวเป็ นบางตัว อ่านง่ายสบายตา

แต่ขณะเดียวกันก็ประจุแฝงอยู่ด้วยพลังกระทบใจ
อุ่นวูบขึ้นมาตัง้ แต่อ่านค�ำแรก

ชนิดที่ท�ำให้มะแม

มะแมจ๊ะ...
ถ้ามะแมได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ก็แปลว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหมายได้เกิดขึ้นแล้ว และพี่ก็คงกลับมาหามะแมไม่ได้อีก
แต่พี่สัญญาว่าจะอยู่กับมะแมเสมอ สิ่งที่อยู่ในกล่องหนังคือ
แผ่นแก้ว ถูกออกแบบไว้ให้มะแมใช้เพียงคนเดียว แค่ถือมันด้วยมือ
ข้างไหนก็ได้ จะมีข้อความจากพี่ให้อ่านทันที
ที่ใช้ว่า “ข้อความจากพี่” ก็เพราะพี่ท�ำให้มันมีขึ้นมา ไม่ว่าจะ
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ส่วนที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ปรุงแต่งตามวิธีคิดของพี่ หรือ
ส่วนที่เป็นความสามารถในการพยากรณ์ของซีอุส
ด้วยการถือแผ่นแก้วไว้ในมือ ซีอุสจะรู้ว่าภาวะทางกายและ
สภาพอารมณ์ของมะแมเป็นอย่างไร มะแมอยู่ที่ไหน วันเดือนปีใด มี
แนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องส�ำคัญดีร้ายขึ้นหรือเปล่า แล้วจะทักทายหรือ
ให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะที่สุดออกมา
นับตั้งแต่มะแมแตะแผ่นแก้วด้วยมือเป็นครั้งแรก ซีอุสจะรับ
รู้ว่าไม่มีพี่อยู่ในโลกนี้แล้ว เพราะฉะนั้นการค�ำนวณทั้งหมดจะตัด
ตัวแปรส�ำคัญในชีวิตมะแม คือตัวพี่ออกไป
อยากเล่นแล้วใช่ไหมล่ะ? ลองเลย! แล้วมะแมจะไม่รู้สึกว่าพี่
จากไปไหน ตลอดทั้งชีวิตที่เหลือ
อ้อ! ไม่ต้องทะนุถนอมหรือกลัวมันตกแตกมากหรอกนะ มัน
ดูเหมือนแก้วบอบบางก็จริง แต่ที่แท้เป็นแก้วสังเคราะห์ซึ่งแกร่งทน
เสียยิ่งกว่าเพชรส�ำหรับท�ำหัวเจาะน�้ำมันเสียอีก
พี่ออกแบบให้เหมาะกับมะแมก็ตรงนี้แหละ ดูเป็นแก้วสวยมี
ราคา แต่แกร่งกล้าอย่างเพชรแท้ ถ้ารู้สึกรักมัน ก็อาจเพราะว่าเข้ากัน
ได้กับความเป็นมะแมนั่นเองนะ
สุดท้ายจากลายมือของพี่ขณะยังมีชีวิต รู้ไหมว่าพี่ต้องการ
อะไรเท่ากับความเป็นมหาจักรพรรดิ?
ความสุขของมะแมไง!
ถ้ามะแมมีความสุขตลอดไป พี่จะดีใจมาก
รักสุดรัก
พี่อัค
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มะแมเม้มปากกลัน
้ สะอื้น

แต่กลัน
้ อย่างไรก็กลัน
้ ไม่อยู่

น�้ ำตา

ไหลพรากตลอดเวลาที่อ่าน ภายในสะเทือนแรง ราวกับความเศร้าเท่า
มหาสมุทรจะทะลักล้นออกมาจนหมด

หล่อนไม่อยากครอบครองของวิเศษไว้ในมือ

ธรรมดาของเขาคืนมาแทน...

แต่อยากได้ชีวิต

ศพนอนอยู่บนตัง่ แต่มะแมไม่เห็นจะอยากมอง นัน
่ เพราะอะไร?

เพราะหล่อนรู้ว่าสิ่งนัน
้ ไม่ต่างกับท่อนฟื น มันไม่ใช่ตัวอัคระแล้ว

เช่นกัน... ของวิเศษที่เสมือนตัวแทนของเขาได้สมจริงขนาดไหน

ก็ไม่เห็นน่าติดใจเท่าตัวเป็ นๆได้

แต่อย่างไรก็เป็ นของขวัญชิน
้ สุดท้ายจากเขา ไม่มีเหตุผลที่จะไม่

รีบแกะดู

กล่องใส่ของนัน
้ เป็ นขนาดเฉพาะ ประมาณ ๘x๔x๒ นิ้ว หรือพูด

ง่ายๆว่าใหญ่กว่ากระแบะมือนิดหน่อยเท่านัน
้
แบบพับปิ ดเปิ ดได้

ลักษณะฝากล่องเป็ น

มะแมกดปุ่มปลดล็อกแล้วเปิ ดฝาออกอย่างง่ายดาย

ภายในบุนวมฝั งอยู่ด้วยแผ่นแก้วอย่างที่อัคระเกริ่นไว้ในจดหมาย

แต่

เป็ นแก้วสีด�ำสนิทรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมนทัง้ สี่ด้าน ขนาด ๗x๓ และ
หนาประมาณ ๑/๘ นิ้ว

ความบอบบางชวนให้ ม ะแมแกะออกมาจากผ้ า บุ ก ล่ อ งอย่ า ง

ทะนุถนอม
เถอะ

ถึงแม้จะรู้ว่าเอาค้อนทุบไม่แตกดังที่อัคระรับประกันไว้ก็

ทัว
่ ทัง้ แผ่นแก้วอันบางเฉียบไม่มีปุ่ม ไม่มีช่องเสียบใดๆเลย แต่

เมื่อมาอยู่ในมือหล่อน แก้วด�ำก็แปรสภาพเป็ นจอแสดงผล ส่งแสงสว่าง
เท่ากระดาษสีขาว และปรากฏกลุ่มอักษรไทยคมชัดเทียบเท่าหมึกพิมพ์
บนกระดาษจริง อีกทัง้ รูปแบบอักขระก็เลียนแบบลายมือของอัคระ สิ่งที่
ตาเห็นจึงไม่ต่างจากจดหมายเขียนด้วยลายมือของเขาเลย

ไม่เอา อย่าร้องไห้นาน พี่จะไม่มีความสุขถ้าได้เห็นลงมาจาก
บนโน้น
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มะแมยกมือปิ ดปากลืมตากว้าง จากร้องไห้กลายเป็ นหัวเราะออก

มาฮึหนึ่ง ประทับใจตัง้ แต่นาทีแรก แผ่นแก้ววิเศษรู้จักและรู้ใจหล่อน
จริงๆ แถมพูดแทนอัคระได้เนียนสนิทเสียด้วย

เริ่มเปลี่ยนใจ ที่เมื่อครู่คิดว่าไม่มีอะไรมาแทนเขาได้ พออยู่กับ

แผ่นแก้วนี้นานเข้า หล่อนอาจเผลอคิดว่าอัคระยังไม่ตายไปจริงๆ

ในมื อ หล่ อ นเหมื อ นเทคโนโลยี ข องมนุ ษ ย์ ต่ า งดาวที่ น่ า ขนลุ ก

หรือไม่ก็เหมือนสมบัติสวรรค์ที่เทวดาใจดีแอบส่งมาให้ใช้

เดาว่าถ้า

จ�ำเป็ น ซีอุสก็อาจส่งภาพคมๆมาให้ดูได้ด้วย ไม่ใช่แสดงผลแค่ตัวอักษร
ได้อย่างเดียว

แน่นอน ของขวัญมหัศจรรย์ชน
ิ้ นี้จะอยู่ติดตัวหล่อนตลอดไป!

หลังจากเสร็จพิธีทงั้ หมด แขกเหรื่อก็ทยอยกลับ มะแมเดินมา

จะลาพ่อแม่ของอัคระ แต่ทงั ้ อัษฎาและอรุณีต่างก็ก�ำลังยืนคุยอยู่กับท่าน
รัฐมนตรีใหญ่ไม่เลิก โดยมากคณินทร์จะพร�่ำพูดซ�้ำไปซ�้ำมาว่ามีอะไรขอ

“มีธุระอะไร?”

ถามเสียงห้วน แม้ออมอารมณ์เต็มที่แล้ว

“ผม... ผม... ขอโอกาสสักครู่เดียวจริงๆ ได้โปรดเถอะ”

เสียงนัน
้ ไม่ดัง แต่ก็ไม่เบาขนาดคนเดินผ่านไม่ได้ยิน มะแมเกรง

จะกลายเป็ นที่สงสัยของพ่อแม่อัคระ จึงรับอย่างเสียไม่ได้
“ไปเจอกันที่บ้านก็แล้วกัน”

แล้วหล่อนก็ท�ำหน้ าปกติ แยกตัวเดินมาไหว้อัษฎากับอรุณี

“คุณพ่อคุณแม่ขา มะแมลากลับก่อนนะคะ แล้วพรุ่งนี้จะมาใน

เวลาเดิม... เผอิญท่านคณินทร์มีเรื่องจะคุยกับมะแมค่ะ”
รีบอธิบายเสร็จสรรพโดยไม่รอให้ผู้ใหญ่ไถ่ถาม

เดาว่าคงเป็ นเรื่องลึกลับตามอาชีพของหล่อน
ง่ายดาย

มะแมขับรถมาถึงก่อน

อุตส่าห์ตามมาถูก

จ้องตน

ได้ไม่ผิดพลาด

เขาผงะนิดหนึ่ง

ก่อนผละจากวงสนทนาแบบไม่สนใจใครอีก

เดินตรงดิ่งมาที่มะแมอย่างรีบร้อนในทันใด
“หนูมะแม...”

เขาเรียกทักก่อนถึงตัว และเมื่อมายืนตรงหน้ า ก็สบตาหล่อนไม่

หลบ เผยแววส�ำนึกผิดและยอมรับโทษทัณฑ์จากหล่อนทุกประการ
มะแมถอยห่างก้าวหนึ่งอย่างนึกรังเกียจ

แต่ก็ควบคุมตนเองได้

ดี ไม่แสดงออกทางสีหน้ า ทว่าถ้าจะให้ฝืนใจยกมือไหว้ตอนนี้คงไม่ไหว
จริงๆ แม้ทราบดีว่าก�ำลังตกเป็ นเป้ าสายตาเพ่งเล็งจากรอบด้าน ว่าท�ำตัว
ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เถอะ

“ขอเวลาผมสักครึ่งชัว
่ โมงได้ไหม จะให้ไปที่บ้านของหนูก็ได้”

รู้ทัง้ รู้ว่าจิตวิญญาณของคณินทร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว

แต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ความทรงจ�ำอันเลวร้ายของหล่อนยังเปลี่ยนตามไม่ได้
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จึงพยักหน้ าเข้าใจอย่าง

“งัน
้ ไปเถอะ เดี๋ยวท่านจะรอ”

ให้บอก เขาจะดูแลอัษฎาและอรุณีไม่ต่างจากบิดามารดาบังเกิดเกล้า

จังหวะหนึ่ง คณินทร์เหลือบมาเหมือนรู้สึกถึงกระแสสายตาที่จับ

ซึ่งทัง้ สองคนก็

และคณินทร์ก็จ�ำซอยบ้านได้แม่นดี

ซึ่งนัน
่ คงเพราะแต่แรกหมายตาหล่อนไว้เป็ นพิเศษ

จึงสังเกตสังการายละเอียดรอบด้านทัง้ หมดไว้

และบอกทางคนขับรถ

เปิ ดไฟและเปิ ดแอร์ที่ชน
ั ้ แรก แต่ไม่หาน�้ ำมาให้ ไม่เชื้อเชิญให้นัง่

เอาแต่จ้องนิ่งด้วยแววเย็นชาสนิท
“ต้องการอะไร?”

ถามเสียงแข็งเมื่อเขาเปิ ดประตูเข้ามายืนทื่อ

และค�ำพูดแบบ

มะนาวไม่มีน้� ำประกอบท่าทีไม่ยินดีต้อนรับของเจ้าของบ้าน
คณินทร์พูดไม่ออก จนมะแมต้องแนะ

ก็เล่นเอา

“ถ้าอยากพูดว่าขอโทษ ก็พูดเสีย แล้วกลับไปได้!”
“เปล่า... ไม่ใช่”

คณินทร์ก้มหน้ าด้วยความหม่นหมอง

“งัน
้ เรื่องอะไร? พูดมาให้จบๆ ดิฉันไม่ต้องการมองหน้ าคุณนาน

กว่านี้!”
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บทที่ ๒๘

หญิงสาวชมตัวเองที่รักษาความเป็ นมะแมผู้แสนดีไว้ได้ ทัง้ ที่ปาก

เกือบหลุดสรรพนามสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงออกมารอมร่อ
“ผมไม่ได้มาเพื่อขอให้หนูอภัย...”

แล้วท่านรัฐมนตรีวัยห้าสิบก็ท�ำในสิ่งที่มะแมนึกไม่ถึง คือคุกเข่า

ลงคลานเข้ามาหา

หล่อน

และน้ อมตัวก้มลงกราบ

เอาหน้ าผากแตะหลังเท้า

มะแมตัวเย็นเฉียบ นัง่ แข็งทื่อท�ำอะไรไม่ถูกไปชัว
่ ขณะ ก่อนรู้สึก

ตัวหดเท้าหนี เพราะอย่างไรเขาก็รุ่นพ่อ หน� ำซ�้ำยังเคยเป็ นขวัญใจในวัย
ที่ต้องการฮีโร่น�ำทาง

“ท่านคณินทร์ นี่ท่านท�ำอะไรของท่านคะ?”

ใจอ่อนยวบ คืนค�ำเรียกผู้สูงศักดิใ์ ห้เขาเรียบร้อย

คณินทร์ดึงร่างขึ้นนัง่ คุกเข่า แต่ยังไม่ลุกไปไหน แสดงความตัง้

มัน
่ ในกิริยานัน
้ หาใช่เป็ นการเผลอท�ำเพียงครู่
“ผมกราบขอขมาคุณอัคระไม่ได้

ก็ขอยืมเท้าของหนูเป็ นบาท

เทวรูป แทนท่านที่ไปสถิตอยู่เบื้องบนโน้ นเถิดนะ”

มะแมกะพริบตาถี่ๆ ก่อนมองคณินทร์ด้วยแววหวัน
่ ไหวเล็กน้ อย

เนื่องจากอารมณ์ปั้นปึ่ งแข็งกระด้างเมื่อครู่ของตนเอง มีผลสืบเนื่องให้
รู้สึกไม่คู่ควรกับการเป็ นตัวแทนของอัคระ ผู้มีความนุ่มนวลพร้อมอภัย
ให้ทุกคนตราบจนวาระสุดท้าย

บุรุษตรงหน้ ายังคงนัง่ นิ่ง

เผยนัยน์ตาเจ็บปวดสาหัสจากพิษแห่ง

ความรู้สึกผิด เขาก�ำลังแสดงให้เห็นประจักษ์กระมัง ว่าทุกอย่างก�ำลัง

เป็ นไปตามปรารถนาของอัคระ คณินทร์คนเดิมถูกฆ่าตายไป แล้วกลาย
เป็ นใครอีกคนที่เหมือนจะไม่อาจเลวได้อีกแม้เพียงด้วยความคิด เพราะ
ความรู้สึกผิดที่มีอยู่ใหญ่หลวงนัก

ครุวนาดัง่ ภูเขาหินทับอกให้อึดอัด

ยังไม่แน่ว่าต่อให้เพียรท�ำดีชดใช้ไปจนตาย
ส�ำเร็จไหม!

จะได้ยกภูเขาออกจากอก

คนรักที่หายไป คือส่วนหนึ่งของใจที่หายตาม
แต่สิ่งที่คนรักของมะแมฝากทิง้ ไว้

ช่วยตามดวงใจของหล่อน

กลับมาได้เกือบเต็มดวง แผ่นแก้วมหัศจรรย์ประพฤติตนได้เสมือนเป็ น
ตัวแทนของอัคระจริงๆ

ทว่าเป็ นอัคระในรูปของเทวดาทางจดหมาย

ไม่ใช่หลังจากปรากฏกายให้เห็นแล้ว
ยิ่งอยู่กับมัน

ยิ่งประคองมันไว้ในมือ

ก็ยิ่งนึกพิศวาสความงาม

เฉียบ และยิ่งเห็นวิธีแสดงข้อความของมันมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจ ‘วิธี
ใช้’ อันน่าทึ่งมากขึ้นเท่านัน
้

อุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ ไ ปไกลเกิ น นาโนเทคโนโลยี ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ น

ปั จจุบันสักกี่สิบปี ก็ไม่รู้

รู้แต่ว่าถ้าลูกแก้ววิเศษในเทพนิยายมีจริง

เผลอๆก็อาจเทียบแผ่นแก้วอิเล็กทรอนิกส์ของอัคระไม่ได้!

แผ่นแก้วจะใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ งของลายนิ้ วมือหล่อนเป็ นตัว

กระตุ้นให้ท�ำงาน สายตาและคลื่นความคิดของหล่อนจะถูกสแกนทันที

เพื่อส่งข้อมูลทางร่างกายและอารมณ์ไปให้ซีอุส จากนัน
้ ซีอุสจะประมวล
ผลเพื่อส่ง ‘ค�ำทักทาย’ ที่เหมาะสมมาให้

บางทีมะแมเล่นกับความคิดและอารมณ์

เรียกความสงสาร แผ่นแก้วก็ตอกแทบหน้ าหงายว่า

แกล้งร้องไห้ส�ำออย

แกล้งร้องไห้เล่นๆเสร็จ อย่าลืมหัวเราะจริงๆด้วยล่ะ
ซึ่งนั ่นก็มีผลให้มะแมเปลี่ยนจากร้องไห้เป็ นหัวเราะกลิ้งไปกลิ้ง

มาอยู่บนที่นอน และจูบแผ่นแก้วซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า

แต่ถ้าเมื่อใดหล่อนร้องไห้คิดถึงเขาขึ้นมาจริงๆ

ด้วยถ้อยค�ำอันทรงพลังเทพแทน

ซีอุสก็จะปลอบ

ความรักมักตามหาตัวเราเจอก่อน เหมือนอยากยกเราลอยขึ้น
430
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ฟ้า เพื่อรอความตายตามมาเจอตัวในภายหลัง แต่อย่ายอมให้ความ
ตายของพี่ทุ่มมะแมลงกระแทกพื้นนะ รักษาใจไว้บนฟ้าอย่างเดิม
เถอะ เพื่อที่ความสุขของเราจะได้เสมอกันตลอดไป
อัคระคงคิดถ้อยค�ำเตรียมไว้หลากหลาย อย่างรู้ว่าต้องใช้บ่อยใน

ช่วงแรกๆที่เขาจากไป เพราะซีอุสปลอบแต่ละครัง้ ไม่เคยมีซ้ำ� กันเลย ถ้า

ไม่ช่วยให้ยม
ิ้ บางทีก็ถึงขัน
้ จีเ้ ส้นให้หัวเราะข�ำไปเรื่อย

เพิ่งซึ้งว่าอัคระรักหล่อนขนาดไหน เขาใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตไป

ไม่น้อย

เพื่อช่วยให้หล่อนหายเศร้าล่วงหน้ า

มะแมคัดลอกทุกค�ำจาก

แผ่นแก้วใส่สมุดบันทึก เพราะหวังจะอ่านซ�้ำไปซ�้ำมาจนวันตาย
เมื่อไม่มีทางใดๆติดต่อกับเขา

บางวันมะแมก็หาอะไรท�ำเล่น

เช่น ส่งเมสเสจมือถือไปที่เบอร์ของอัคระว่า “คิดถึงนะคะท่าน...” แล้ว
ลงท้าย “จาก - ลูกไก่ในก�ำมือ”

เมสเสจนั ้นอาจสาบสูญไปกับเครื่องที่ปิดตายตลอดกาลก็ช่างเถิด

อย่างน้ อยหล่อนเป็ นสุขแล้วกับการมีวิธีส่งข้อความถึงเขาบ้าง
แผ่นแก้วจะปิ ดตัวเองเมื่อเห็นว่า

‘ไม่จ�ำเป็ นต้องพูดต่อ’

ความหมาย เงินร้อยล้านในธนาคาร คือความสามารถที่หล่อนจะช่วยผู้
สมควรได้รับการช่วยไม่จ�ำกัด ไม่เฉพาะแค่ให้ค�ำแนะน� ำและแรงบันดาล
ใจเหมือนแต่ก่อน

หล่อนกลายเป็ นช่องทาง เป็ นเครื่องมือเปลี่ยนโลกอีกชิน
้ หนึ่ง ที่

อัคระทิง้ ไว้หลังจากหาชีวิตไม่

แผ่นแก้ววิเศษน่าขัดใจอยู่อย่างเดียว

์ ค่รับสารจากเทวดา ตามแต่เทวดาจะเห็นควร
เทวดา’ คือมีสิทธิแ
แม้จะไม่ทรมานใจเท่าเมื่อก่อน

จ๋อย กับทัง้ แสดงข้อความสไตล์เทวดาทางจดหมายให้หล่อนอ่าน

อัคระโปรแกรมให้ซีอุสช่วยดูแลหล่อนแบบเป็ นเงื่อนไข กล่าวคือ

เมื่อมะแมยังทําอาชีพนี้อยู่ แต่ละวันจะเจอลูกค้าส�ำคัญแบบใดบ้าง โดย
ค่าความส�ำคัญวัดจากศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกรอบ
ตัว

แต่ อั น เนื่ องจากไม่ มี ก ารสื บ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า เป็ นคนๆเหมื อ นช่ ว งที่

อัคระสัง่ การเอง ซีอุสจึงบอกได้เพียงคร่าว เช่น วันนี้จะมีลูกค้าที่ก�ำลัง

ใกล้หมดตัวมาหา ให้เงินเขาไปใช้หนี้และสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ เขาดี
พอจะได้รับความช่วยเหลือให้เริ่มต้นชีวิตอีกครัง้
มะแมอึ้งสองชัน
้

ค�ำท�ำนาย
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ชัน
้ ที่สอง

ชัน
้ แรก

คือได้พบกับคนที่มีลักษณะตรงตาม

คือเข้าใจแล้วว่าที่อัคระให้มาแต่ละอย่างล้วนมี

ตอนได้รับการสื่อสารทางเดียว

โดยไม่รู้ว่าใครเป็ นต้นแหล่งส่งสาร แต่ตอนนี้ก็ทรมานใจไปอีกแบบ คือ
อาจเอื้อมไปแตะต้องคนส่งสารไม่ได้แล้ว...

สรุปคือหลังจากชายอันเป็ นที่รักทิ้งหล่อนไว้ในโลกนี้ ตามล�ำพัง

หล่อนกลับมาเป็ นคนเดิมเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อน ที่ชีวิตไม่รู้จัก และ

ไม่เคยมีอัคระอยู่ด้วย แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็ นคนใหม่ ที่ท�ำงานให้
์ ิทธิข
์ องจริงไปแล้ว
สิ่งศักดิส

และน่าจะตลอดชีวิตที่เหลือด้วย!

แต่ถ้า

แล้วส่งเสียงกรุ๊งกริง๊ ไพเราะจากล�ำโพงบาง

ไม่มีที่กดให้

หล่อน ‘ขอ’ อะไรได้เลย มันช่างไม่ต่างจากช่วงที่รับ ‘จดหมายจาก

จ�ำเป็ น ไม่ว่าวันไหนหรือชัว
่ โมงใดมีเรื่องที่หล่อนควรต้องรู้ แผ่นแก้วจะ
ปลุกตัวเองจากสภาพหลับ

คือไม่มีปุ่ม

พราง

กลายเป็ นความเคยชิน

ที่พอสระผมแล้วมีน้� ำจากฝั กบัวช่วย

มะแมจะถือโอกาสหลัง่ น�้ ำตาออกมาด้วย

มันช่วยให้ไม่รู้สึกถึง

น�้ ำตา และเหมือนไม่ได้ร้องไห้

โล่งกับการมีสักครัง้ ในหนึ่งวัน ที่ได้ระบายความอัดอัน
้ สะสมออก

ไปเสียบ้าง แต่เย็นวันนัน
้ เป็ นครัง้ แรกที่อาบน�้ ำได้โดยไม่มีน้� ำตา คล้าย

บ่อน�้ ำตาเหือดแห้งแล้วจริงๆ

แม้เช้ามืดที่ผ่านมา

อ้อนวอนขออัคระให้มาปรากฏในนิมิตแล้วด้วย
มาเป็ นเดือนก็เหลวเปล่า

ตอนนัง่ สมาธิก็เลิก

หลังจากขอแล้วขออีก

เขาคงคิดว่าทิง้ ที่ระลึกให้ดูต่างหน้ าไว้เกินพออยู่แล้วกระมัง ช่าง

เถอะ หล่อนก็ควรเลิกคิดเรียกร้องในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจจะให้เสียที

ออกจากห้องน�้ ำ แต่งตัวเสร็จ เสียงโทรศัพท์สมัยสงครามโลกก็

ดังกรีดอากาศเงียบ คล้ายฟ้ าร้องโดยปราศจากเค้าเมฆฝน
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มะแมตาโต รีบละล�่ำละลักอย่างกลัวเขาเปลี่ยนใจ

มะแมชะงักงัน ใจเต้นระทึก เกือบก้าวขาไม่ออก
บอส!

แลมองกระเป๋าอันเป็ นที่อยู่ของ ‘มือถือพิเศษ’ ด้วยความรู้สึกว่า

ความเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ก�ำลังมาเคาะประตูชีวิตอีกครัง้ หนึ่งแล้ว...

บอสไม่ติดต่อเสียนานจนเริ่มรู้สึกห่างเหิน ความประหม่าแบบเด็ก

กลัวผู้ใหญ่จึงโจมจับใจอีก
ปุ่มรับสาย

เมื่อก้าวเดินช้าๆไปหยิบโทรศัพท์ข้ น
ึ มากด

รวบ

ยอดมาไว้ที่ห้องรับรองพิเศษแห่งเดียว มีเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองกับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมารอประทับตราพาสปอร์ตและตรวจกระเป๋าให้ที่นัน
่

“เธอมาเจอฉันได้แล้ว!”

นิวซีแลนด์

ก็บีบให้มะแมอึกอัก หัวใจเต้นแรงขึ้นไปอีก

เด็ดกว่านัน
้ คือมีคนจากแผนกกงศุล

สถานเอกอัครราชทูต

ถ่อมาถึงที่เพื่อจัดการเอกสารออกวีซ่าชนิดใช้ด่วนชัว
่ คราว

ให้ มะแมแค่ถ่ายรูปกับเซ็นไม่กี่แห่งก็เรียบร้อย

หญิงสาวไม่รับของว่างที่การท่าฯจัดมาเสิร์ฟ

แต่ขอตัวลงมาขึ้น

“หนูถึงระดับห้าตัง้ แต่เมื่อไหร่คะ?”

รถเพื่อพาไปสู่เครื่องทันที

“แล้ว... ต้องเดินทางเมื่อไหร่?”

กัลฟ์ สตรีม จี๕๕๐ สองเครื่องยนต์ จอดเด่นเป็ นสง่า รอคอยหล่อนให้

“หา!” หญิงสาวร้องเสียงหลง “จะต้องไปประเทศอะไร หนูจะเอา

ตัวไม่ปะปนกับชาวโลกอย่างยิ่ง

“เอาเป็ นว่าถึงแล้วก็แล้วกัน”
“พรุ่งนี้บ่ายโมงตรง!”
วีซ่ามาจากไหนทัน?”

“ฉันจัดการให้ได้น่า”
มะแมท�ำหน้ าฉงน

แต่เมื่อนึกได้ว่าก�ำลังคุยอยู่กับใครก็ท�ำหน้ า

“เอ่อ... แล้วต้องไปกี่วันคะบอส?”
“อย่างน้ อยก็อาทิตย์นึงเต็มๆ”

“กระชัน
้ ขนาดนี้ หนูจะยกเลิกนั ดหมายลูกค้าไปทัง้ อาทิตย์ได้ยัง
“ฉันจะส่งคนของฉันที่พูดไทยได้คล่องไปช่วยแทน”
“คนของบอส... เอ่อ... ท�ำได้อย่างหนูหรือ?”
เซธหัวเราะหึหึ

“ไม่น่าถามเลย ว่าแต่อิดเอื้อนอย่างนี้ตกลงอยากมาหรือเปล่า?”
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ขัน
้ ตอนทัง้ หมดเกี่ยวกับการผ่านด่านออกนอกประเทศ

เสร็จสรรพ

เซธเอ่ยง่ายๆ ไม่มีปี่มีขลุ่ยตามความเคยนิสัยจอมบงการ และนัน
่

ไง?”

กระเป๋าเดี๋ยวนี้แหละ!”

“สวัสดีค่ะ”

พยายามคุมเสียงเป็ นปกติ และหล่อนก็น่าจะท�ำได้ดีพอใช้

ปกติ

“ถามได้... อยากสิคะบอส! พอวางสายเสร็จหนูจะเก็บเสื้อผ้าใส่

เห็นแต่ไกลขณะอยู่ในบัสขนส่ง เครื่องบินเจ็ตหน้ าแหลมทันสมัย

ก้าวขึ้นไปนัง่ นี่คือประสบการณ์ที่แปลก แตกต่าง ให้ความรู้สึกเป็ นส่วน

มีพนั กงานของการท่าฯมาช่วยหล่อนขนกระเป๋าเมื่อรถบัสจอด

มะแมเดินตัวเปล่าไปขึ้นบันไดเตีย
้ ๙ ขัน
้ ก็ได้มาอยู่บนเครื่องแล้ว
อากาศในนัน
้ ฉ�่ ำเย็น

ปลอดโปร่ง

และหอมรวยริน

ท�ำให้รู้สึก

ถึงการเดินทางยาวไกลที่จะไม่ก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลียเหมือนห้อง

โดยสารในเครื่องบินทัว
่ ไป ที่ระบบปรับอากาศให้ความสดชื่นได้ไม่มาก
เท่า

หน้ าต่างรูปไข่ข้างละ ๗ บานให้ทัศนวิสัยภายนอกได้กว้างขวาง

รับแสงธรรมชาติได้มากกว่าที่มะแมเห็นในเครื่องอื่น พื้นที่โอ่โถงส�ำหรับ

ห้องผู้โดยสารตลอดความยาว ๑๕ เมตรเศษ จัดแบ่งเป็ น ๔ โซน ซ้าย
ขวาเป็ นเก้าอีใ้ หญ่ปรับเอนนอนได้

หันเข้าหากันข้างละคู่

บรรยากาศ

โดยทัว
่ ไปตกแต่งไว้แบบอเนกประสงค์ คือเป็ นได้ทงั ้ ส�ำนักงานเคลื่อนที่
และทัง้ อากาศยานส�ำหรับการท่องเที่ยว
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พนักงานต้อนรับเป็ นสาวผิวขาวผมทองเพียงคนเดียว

์ ะแมเป็ นภาษาอังกฤษ
ทักทายอรุณสวัสดิม
เชื้อเชิญให้เดินตามไป

เธอยิม
้

และผายมือน้ อยๆเป็ นการ

บนเครื่องไม่ได้มีหล่อนเป็ นผู้โดยสารคนเดียวอย่างที่คิด

ตอน

กลางด้ า นขวาของล� ำ มี ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ งนั ่ง ไขว่ ห้ า งอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ อ ยู่
และมะแมก็ถูกพาตัวมานัง่ เก้าอีฝ
้ ั ่ งตรงข้ามกับหล่อนคนนัน
้ โดยไม่มีค�ำ
แนะน� ำใดๆทัง้ สิน
้

พนักงานต้อนรับเพียงถามมะแมตามธรรมเนียมว่า

“บอสไม่เคยวางแผนนาน” ไอซิสเปรยอย่างคุ้นกับความเป็ นบอส

“อยากเอาอะไรต้องได้ทันใจ ทันการ ฉันชินแล้ว”

มะแมเห็นอีกฝ่ ายน่าจะท�ำงานกับบอสมานานเลยถาม
“คุณรู้หรือเปล่าว่าบอสอยู่นิวซีแลนด์?”
“ไม่รู้

แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าบอสปั กหลักใช้ที่นัน
่ เป็ นศูนย์

บัญชาการจริงหรือเปล่า เดี๋ยวต้องดูว่าบอสอยู่ยังไง”

“นี่ฉันยังงงไม่หายนะ เพิ่งรู้ตอนได้วีซ่าเมื่อกีน
๊ ี้แหละ ว่าก�ำลังจะ

“จะรับเครื่องดื่มเป็ นอะไรดีคะ ชา กาแฟ หรือน�้ ำผลไม้?”

ต้องเดินทางไปนิวซีแลนด์

“ได้ค่ะ” แล้วก็บอกกับทัง้ สองคนโดยรวมว่า “กัปตันพร้อมอยู่

หรืออย่างไร”

“ยังไม่รับแล้วกันค่ะ”

แล้ว เมื่อหอบังคับการบินอนุญาต เราจะน� ำเครื่องขึ้นเลยนะคะ กรุณา
รัดเข็มขัดด้วย”

เมื่อพนักงานเดินจากไป มะแมกับผู้หญิงที่นัง่ อยู่ก่อนหน้ าก็สบตา

กันเต็มๆ ต่างฝ่ ายต่างมองกันด้วยความแปลกใจ แล้วก็ยม
ิ้ ให้อีกฝ่ าย
พร้อมกัน

หล่อนคนนัน
้ พับหนังสือพิมพ์เก็บและทักก่อนเป็ นภาษาอังกฤษ
์ ่ะ”
“อรุณสวัสดิค

“ค่ะ อรุณสวัสดิ”์

จับมือทักทาย เพียงรอยยิม
้ และสัมผัสมือแรก ก็ให้ความรู้สึกเป็ น

มิตรราวกับคุ้นเคยมานาน
“ชื่อมะแมค่ะ”

“ไอซิสนะคะ... เราต้องไปพบบอสด้วยกันหรือนี่?”

ระหว่างมาสนามบินยังใจตุ๊มๆต่อมๆว่าวีซ่า

เข้าประเทศไหนยังไม่มีกับเขาเลย จะให้เครื่องเอาไปหย่อนกลางทะเล
ไอซิสหัวเราะคิก

“แค่เรื่องอนุญาตให้เข้าประเทศไหนง่ายๆน่ะ

บอส ฉันคุ้นดี”

“แล้วเครื่องบินล�ำเล็กแค่นี้

หรือเปล่า?”

เรื่องจิบ
๊ ๆส�ำหรับ

เดี๋ยวต้องแวะจอดเติมน�้ ำมันที่ไหน

เปรยกึ่งถาม จากความรู้สึกว่าเจ็ตที่ก�ำลังนัง่ เพดานช่างเตีย
้ จนยืด

ตัวยืนตรงแล้วเหมือนเฉียดกระหม่อมหล่อนอยู่ร�ำไร จิ๋วๆขนาดนี้ไม่น่า
จะพาไปได้ไกลเกินเชียงใหม่

“จี๕๕๐ ของกัลฟ์ สตรีม ถ้าเติมเต็มถังจากกรุงเทพฯแล้วบินด้วย

ความเร็วปกติ ก็เลยนิวซีแลนด์ไปได้อีกเป็ นพันกิโล”

“โห!” มะแมห่อปากร้องอย่างสุดทึ่ง เพราะเคยทราบว่าเมืองไทย

กับนิวซีแลนด์ห่างกันถึงหนึ่งหมื่นกิโลเมตร

“ฉันนึกว่าบินไกลๆได้แต่

คนมาทีหลังกะพริบตาปริบๆ

เครื่องใหญ่เสียอีก”

“ฉันมาท�ำภารกิจที่สิงคโปร์ บอสเพิ่งสัง่ เมื่อคืนให้ข้ น
ึ เครื่องไปหา

สามารถพาเครื่องเจ็ตบินไปรอบโลกได้”

“เหรอ...”

บอสเลือกที่ที่ลือกันว่าสงบผาสุกที่สุดในโลกเป็ นนิวาสสถาน”

“อ้าว! นี่คุณก็ไม่รู้ล่วงหน้ าหรือ?”

ไม่ทราบด้วยซ�้ำว่าจะมาลงที่กรุงเทพฯก่อน”

มะแมเดาทั น ที ว่ า บอสคงต้ อ งการให้ ใ ช้ เ วลาระหว่ า งเดิ น ทาง
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ท�ำความรู้จักกัน แต่เพื่อจุดประสงค์ใดก็ไม่เป็ นที่ทราบได้

“เร็วๆนี้อาจมีคนสร้างแบตเตอรี่แบบรีชาร์จก้อนเท่าแจกัน
“ยุคบอส

อะไรๆก็น่าจะเป็ นไปได้ทงั ้ นัน
้ ...

ที่

ว่าแต่ฉันเพิ่งรู้นะว่า

“แต่ภาพผาสุกก็เปลี่ยนเป็ นฉากเขย่าขวัญได้เหมือนกันนะ บอส
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อาจเลือกไว้เป็ นที่พักผ่อนชัว
่ คราวก็ได้”
เพื่อนร่วมทางให้ความเห็นยิม
้ ๆ

และนัน
่ ก็กระตุกมะแมให้ฉุกใจ

คิดถึงแผ่นดินไหวครัง้ ล่าสุดที่ไครส์เชิร์ช ไหนจะภูเขาไฟที่ฮ่ ม
ึ ๆอีกหลาย

ลูก แถมหมู่เกาะก็ตงั ้ อยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกสองแผ่นอีกต่างหาก
จะพาจมหรือดุนดันแผ่นดินให้เกิดภูเขาใหม่ข้ น
ึ เมื่อใดก็ไม่รู้
ถ้านับกันในสเกลเป็ นล้านปี

เหมือนสิ่งมีชีวิตซึ่งพร้อมจะแปลงร่าง

นิวซีแลนด์คือที่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
และคล้ายสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่า

บนโลกนี้ ไม่เคยมีที่ไหนสงบสุขถาวร!

ไม่เป็ นไร อย่างไรซีอุสคงไม่ปล่อยให้บอสอยู่ในที่ที่ถึงกาลอวสาน

ในเร็วๆนี้หรอกน่า
ถาม

แล้วมะแมก็เปลี่ยนเรื่อง โดยพินิจใบหน้ าอีกฝ่ ายครู่หนึ่งก่อนทัก

“ลูกครึ่ง อเมริกัน-อียิปเชี่ยน”

สาวไทยมองลู ก ครึ่ ง อเมริ กั น คอเคเชี่ ย นด้ว ยความชื่ น ชมในรู ป

โฉม ผิวสีแทนอมขาวผุดผาด ทรงหน้ ารูปหัวใจ หน้ าผากกว้างนูนเรียว
ลงสู่คางแหลม จมูกงุ้มนิดๆได้รูปเก๋ ผมยาวมีน้� ำหนักสลวยสีน้� ำตาลแดง
เครื่องประดับในดวงหน้ านัน
้

กลมโต

เห็นจะไม่มีอะไรเด่นเกินนัยน์ตา

สาดประกายเจิดจ้าสีเขียวดุจแก้วมรกต

จ้องใหลหลงงงงันได้อย่างเฉียบพลัน

สิ่งที่ท�ำงานประสานกันกับตาสวย

เวลาสยายยิม
้ สุดแล้วเหมือนโลกเปิ ด
มนุษย์คนหนึ่งจะยิม
้ ได้

ที่สะกดให้คนถูกจด

คือริมฝี ปากหยักเป็ นคันศร

เป็ นยิม
้ ที่สวยที่สุดยิม
้ หนึ่งเท่าที่

ประกายอากาศรอบตัวไอซิสก็สดใส ให้ความรู้สึกอบอุ่นมัน
่ คง บ่ง

บอกว่าสภาพจิตและนิสัยใจคอต้องเลอเลิศยิ่ง ทัง้ หมดคือส่วนผสมของ
ความอ่อนหวานหยาดฟ้ า เข้ากับความคมคายคล้ายว่าดุ ก่อให้เกิดความ

ตะลึงทึ่งตัง้ แต่แรกแล ขนาดเป็ นผู้หญิงด้วยกัน มะแมยังยอมรับว่าตน
หลงเสน่ห์สาวงามนางนี้แล้วเต็มๆ
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นาน

มะแมชมตรงๆ

ไอซิสหัวเราะเบาๆคล้ายชาชินกับค�ำนัน
้ มาเนิ่น

“มันแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องผิดปกติน่ะ”

สาวไทยเลิกคิว
้ นิดหนึ่งแบบอึ้งไปเล็กน้ อย
“แต่ปลายทางของเรื่องผิดปกติ

เรื่องพิเศษไปแล้วนี่ จริงไหม?”

คุณก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็ น

สาวเลือดผสมยิม
้ ละไม

“เอาเป็ นว่าบอสช่วยให้ชีวิตฉันสนุกขึ้นเยอะก็แล้วกัน”
สานตาด้วยความรู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาด

เหมือนพร้อมจะ

เป็ นเพื่อนรักทันที โดยไม่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเสียก่อน
“คุณรู้จักบอสมานานแค่ไหน?”

“ฉันดูไม่ออกนะว่าคุณเป็ นคนชาติไหน”

ตามธรรมชาติ

เลย”

์ ิทธิเ์ ป็ นพยาน เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครสวยเท่าคุณ
“ให้สิ่งศักดิส

ไอซิสถาม

“ไม่กี่เดือนเอง คุณล่ะ?”

“หลายปี แล้ว... น่าน้ อยใจจัง แสดงว่าคุณถึงระดับ ๕ เร็วมาก ฉัน

ก็เพิ่งมีโอกาสเข้าพบบอสวันนี้เป็ นครัง้ แรกพร้อมคุณ”

“อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องน่าน้ อยใจมัง้ ...

ว่าแต่ว่า

ระดับ ๕ นี่มันคืออะไรน่ะ? ติดอยู่ในใจให้อยากรู้มาหลายเดือนแล้ว”
สาวตาคมส่ายหน้ า

“ของเธอหลายเดือน ของฉันหลายปี ทรมานใจกว่ากันเยอะ แต่

เอาเถอะ สิ่งที่เราไม่รู้ ตอนนี้มีอยู่ในเราแล้วก็แล้วกัน”
จากการหยัง่ สัมผัสรู้สึกถึงความเสมอกัน

ท�ำให้มะแมพูดด้วยส�ำเนียงเป็ นกันเองมากขึ้น

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

“ฉันเคยพยายามดูเหมือนกันนะว่าระดับ ๕ มันคืออะไร แต่เหลว

ค่ะ ดูยังไงก็ดูไม่ออก เหมือนเป็ นอะไรตื้นๆ เดาได้อยู่แล้ว แต่อีกทีก็
เหมือนมีเหตุผลที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ จนไม่อยากแน่ใจในทางใดทางหนึ่ง”
“ไม่กี่ชว
ั ่ โมงข้างหน้ าก็ได้รู้กันล่ะ”

ไอซิสท�ำท่าถูมือรอด้วยความครึ้มใจ
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“นัน
่ สินะ แต่กลัวเห็นหน้ าบอสแล้วช็อค โทร.มาแต่ละทีไม่ค่อย

นี้ก็เหมือนพยายามช่วยกันต่อต้านการเหยียดผิวทัง้ นัน
้ แหละ

“เหมือนกัน!

ความรู้สึกที่ประกาศชัด

กล้ารับเลย เกิดมาไม่เคยรู้สึกกลัวใครเท่านี้มาก่อน”

ฉันรับโทรศัพท์จากบอสมาหลายปี ก็ยังไม่คุ้นสักที

บางคืนก็ฝันว่าบอสมายืนดุเสียงดัง ตื่นมายังผวาไม่หาย”

“อันนัน
้ ยังดี ฉันฝั นว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็ก ก�ำลังยืนตัวลีบต่อ

แต่บน

ท้องถนนในชีวิตจริงที่ไม่ต้องมาแกล้งแสดงความเห็นใจกัน สายตาและ

ก็ท�ำให้รู้ว่าเรื่องบ้าๆเกี่ยวกับเชื้อชาติไม่มีวัน

หมดไปจากโลก... โดยเฉพาะโลกในวัยเด็ก!”

“ฉันเคยมีเพื่อนเป็ นแขกตัวด�ำที่ใจดีมากๆ และเขาก็ท�ำให้คนด�ำ

คิว แล้วก็เห็นบอสถือไม้เรียวตีก้นเด็กทีละคน”

ดีๆ มีความขาวในใจของฉันมากกว่าคนขาวเลวๆเยอะ”

คุยนิดเดียว

แบ่งแยกเชื้อชาติให้หมดไปได้อย่างไร” ไอซิสเอานิ้วชีเ้ คาะขมับตนเอง

สองสาวหัวเราะประสานกันด้วยความชื่นมื่นกลมกลืน แค่ได้พูด
ก็เกิดอารมณ์สุนทรร่วมกันเพียงพอจะนึกอยากหัวร่อต่อ

กระซิกดุจญาติสนิทแล้ว

มะแมจ้องมองอีกฝ่ ายเต็มตากว่าเดิม

“ที่เธอบอกว่าความสวยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องผิดปกติ มันยังไง

เหรอ แล้วเกี่ยวโยงกับการได้มาเป็ นคนของบอสหรือเปล่า?”
ไอซิสยักคิว
้ หน่อยๆ

“ก็ประมาณนัน
้ แหละ

จริงๆชีวิตฉันเริ่มต้นด้วยการเห็นหลาย

สายตามองมาที่ฉันแบบแปลกๆ อาจจะตัง้ แต่จ�ำความได้ทีเดียว”

“แปลกแบบน่ า ตื่ นตะลึ ง ทึ่ งในความงามอย่ า งที่ ฉั น รู้ สึ ก หรื อ

เปล่า?”

“เปล่า... แปลกแบบแปลกปลอมอย่างลูกครึ่งน่ะ เธอพอนึกภาพ

“ฉันก็เห็นอย่างนัน
้ แหละ ในหัวเลยมีแต่ความคิดว่าจะก�ำจัดการ

เบาๆให้มะแมดู “เวลาคิดอย่างนี้ ฉันรู้สึกเป็ นจริงเป็ นจังขึ้นมาเสมอ ว่า

สิ่งที่ถูกขังอยู่ในกะโหลก

อาจหลุดออกไปเป็ นค้อนทุบโลกให้แตกเป็ น

เสี่ยงๆ หรืออาจแผ่ออกไปเป็ นยาสมานแผลให้โลกกลับคืนสู่สภาพปกติ
สุดแต่ใครจะถูกสอนมาให้ตงั ้ ใจอย่างไร”
ขณะนัน
้ เครื่องเริ่มเคลื่อนช้าๆ

คลานเอื่อยไปเข้ารันเวย์

เป็ น

สั ญ ญาณบอกว่ า กั ป ตั น ก� ำ ลั ง จะพาสองสาวต่ า งชาติ ต่ า งภาษาออกจาก
เมืองไทย

มะแมมองเพื่อนหน้ าใหม่ด้วยความรู้สึกไม่เป็ นอื่น
“เธอคงท�ำส�ำเร็จมาไม่น้อยแน่ๆ”

“ช่วงที่ท�ำอะไรเองคนเดียว คิดเองคนเดียว วางแผนคนเดียว ก็

ออกไหม?”

ส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง... ก้าวแรกที่ท�ำให้มีก�ำลังใจ คือสมัยเรียนไฮ

บางคนบอกว่าอเมริกาคือสถานที่ลี้ภัยส�ำหรับคนผิวสีและพวกข้ามเชื้อ

ตัวเองมีเลือดเยอรมันผสมอยู่ แล้วก็ไม่อยากไปเหยียบแผ่นดินเยอรมัน

“ไม่รู้สิ เคยได้ยินว่าอเมริกาคือเครื่องหมายของการรวมเผ่าพันธุ์

ชาติด้วยซ�้ำ”
“อือ...

ในอเมริกาน่ะพอไหว

เพราะคนนิยมของแปลก

แต่ที่

อียิปต์น่ะสิหนักหน่อย... เด็กทัว
่ โลกอยากไปดูพีระมิดในอียิปต์ แต่ไม่ใช่

ฉัน เพราะไปที่นัน
่ แต่ละครัง้ ไม่ค่อยได้เจอสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แต่เจอ
สายตาพิกลของบรรดาญาติรออยู่แทน”

“มนุษย์เอาชนะความรู้สึกต่างพวกต่างพันธุ์ยากนะ

ช่วยพูดให้คนในโลกรักกัน ก็ยังไม่ถึงไหนสักที”

เห็นรณรงค์

“ก็คงไม่ถึงไหนตลอดไป เวลานัง่ ล้อมวงคุยกันให้ดูดี ทุกที่ในโลก

440

สกูล มีเพื่อนลูกครึ่งอเมริกัน-เยอรมันคนหนึ่ง ที่ไม่อยากให้ใครมองว่า
ด้วย เพียงเพราะรู้สึกว่าบรรพบุรุษของเยอรมันคือฮิตเลอร์!”
มะแมหัวเราะกร่อยๆแบบข�ำไม่ออก
“แล้วเธอเปลี่ยนใจเขายังไง?”

“แนะน� ำหนุ่มเยอรมันดีๆให้รู้จัก”

คราวนี้มะแมหัวเราะเต็มเสียง ตบมือแปะหนึ่ง

“ร้ายจริง! ทุกวันนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า?”
สาวลูกครึ่งผงกศีรษะ

“แปลกแต่จริงนะ มีลูก มีความสุข แล้วก็ภูมิใจในความเป็ นครึ่ง
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ตอนเป็ นเด็ก

เยอรมันของตัวเองเชียวล่ะ”

“ความรักท�ำให้การแบ่งแยกเผ่าพันธุ์สน
ิ้ สุดลงได้จริงๆ”

“แต่ชีวิตก็บอกฉันอีกว่า ต่อให้ร่างกายถูกหล่อหลอมเข้าด้วยกัน

ไม่แบ่งผิวสีและเชื้อชาติ

ก็ต้องเจอก�ำแพงแบ่งแยกทางความคิดอยู่ดี

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา”

กระทัง่ สนุกกับการฆ่าคนผิวขาวด้วยวิธีผิดมนุษย์

เห็นเป็ นเรื่องสนุก

โดยเฉพาะถ้าเหยื่อเป็ นสาวสวยผิวขาว โดยบอกว่าผู้หญิงประเภทนี้ไม่
เคยมองว่าพวกตนเป็ นมนุษย์กันอยู่แล้ว”
“ไม่รู้ไปอยู่ไหนมานะ

ผู้หญิงผิวขาวสวยๆแต่งงานกับชายผิวด�ำ

ให้เกลื่อน”

ไอซิสหัวเราะนิ่มๆก่อนถอนใจ

ศรัทธาทางศาสนาเป็ นอาภรณ์ เนื้อแท้ของพวกเขาก็คือปี ศาจกันอยู่แล้ว

“ฉันต้องสนิทชิดเชื้อกับพวกคลัง่ ศาสนาพักหนึ่ง

ถึงเข้าใจว่า

ศรัทธาของพวกเขาเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต ใครพยายามเสนอความ

เชื่ออื่นจึงต้องเป็ นศัตรูกัน โทษฐานมาแย่งพลังวิเศษไปจากชีวิตเขา ให้
หายไปวูบใหญ่”

มะแมช่วยเสริม

“ข้อเท็จจริงนี้ท�ำให้ฉันมองศาสนาในแง่ลบอยู่พักใหญ่

ถึงขนาด

คิดว่า ศาสนาท�ำให้คนเป็ นปี ศาจจ�ำนวนมากกว่าเทวดาด้วยซ�้ำ”
“แล้วท�ำไงถึงเปลี่ยนทัศนคติได้?”

“มีอยู่วันหนึ่งได้อ่านข่าวฆาตกรรมโหด ที่มีนิโกรดักปล้นผู้หญิง

ผิวขาวซึ่งขับรถมาคนเดียวกลางดึก

โดยลากเธอลงไปรุมข่มขืนข้าง

จากนัน
้ จบชีวิตเธอด้วยการทิ่มปากกระบอกปื นกลใส่อวัยวะเพศ

แล้วกดไก”

“พอสืบประวัติ

ก็พบว่าพวกโจรเกิดมาในบ้านที่สอนลูกหลานว่า

พระเจ้าไม่มีจริง ทุกอย่างสร้างขึ้นจากความบังเอิญ และความบังเอิญก็
สร้างคนผิวขาวขึ้นมาดูถูกคนผิวด�ำ ถ้าคนผิวด�ำจะเคียดแค้นและเอาคืน
ก็ให้ถือเป็ นความผิดของคนที่ดันบังเอิญเกิดมาอยู่ข้างขาวก็แล้วกัน!”
“คิดได้วิปริตดีจริงๆ”

“ประสบการณ์โฉดของพวกนี้

ถ้าจิตวิญญาณมนุษย์ไม่มี

์ น่ๆ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แตกต่างจาก
และปี ศาจก็จะลุกขึ้นมาแผลงฤทธิแ
พวกมีศรัทธาทางศาสนา ไม่แน่ว่าจะบ้ากันเสมอไป แล้วบางคนก็อาศัย
ศาสนาก�ำจัดปี ศาจไปจากชีวิตตนได้จริงๆ”
“ใช่เลย...”

สาวไทยหูผ่ งึ

“คนของบอสหรือ?”
สาวลูกครึ่งสัน
่ ศีรษะ

“ฉันมารู้ทีหลังว่าเป็ นบอสเองเลยล่ะ! บอสรู้ผ่านซีอุสว่าฉันจะเป็ น

ตัวเล่นส�ำคัญในโลกใหม่ แล้วก็ถึงเวลาที่ฉันสมควรรู้ตัว”
“บอสเขียนมาในเมลว่าไง?”

“ก็บอกว่า... เธออาจจะก�ำลังอาศัยอยู่ในเมืองปี ศาจ และไม่มี

ทางออกจากเมืองปี ศาจ
เมืองมนุษย์!”

มะแมปิ ดตากุมขมับ
“โอย...”

“พออ่านข่าวเสร็จฉันก็คิดใหม่...

“และวันที่ได้คิดอย่างนัน
้ แหละ คือวันที่ฉันได้รับอีเมลลึกลับ”

“หรือไม่ก็ทงั ้ หมด!”
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แล้วเหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆ

“ธรรมดาโลก แค่ศรัทธาต่างกัน ก็เพียงพอแล้วที่จะมองอีกฝ่ าย

ว่าเป็ นพวกโง่ บ้า หรือหนักกว่านัน
้ คือสมควรตาย!”

ทาง

ดักจีค
้ นผิวขาวตอนเป็ นวัยรุ่น

เริ่มจากการรุมรังแกคนผิวขาว

มีทางเดียวคือเปลี่ยนเมืองปี ศาจให้เป็ น

“โอ้!”

“ใช่เลยใช่ไหมล่ะ? ฉันขนลุกนะ แต่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็ นอีเมล

ขยะหรือการเล่นตลกของใคร ที่บังเอิญโดนใจอย่างสุดๆ เลยแค่ช่ น
ื ชม
ค�ำพูด แล้วลบทิง้ ไปเฉยๆ”
ขณะนัน
้

เสียงกัปตันทักทายตามธรรมเนียมดังขึ้นในห้องผู้

โดยสารหลังขึ้นจากภาคพื้นได้ ๒๐ นาที เป็ นการบอกกล่าวว่าเครื่องได้

ไต่ระดับขึ้นมาถึง ๔๑,๐๐๐ ฟิ ต บินด้วยความเร็ว ๘๕๐ กิโลเมตรต่อ
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ชัว
่ โมง คาดว่าน่าจะไปถึงสนามบินควีนส์ทาวน์ในเวลาประมาณหกโมง
เช้า ตามเวลาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์

สองสาวเงี่ยหูฟังเวลาแลนดิง้ แล้วหมดความสนใจ

ต่อ โดยมะแมถามพร้อมท�ำตาวาววาบหนึ่ง

หันมาคุยกัน

“ชักสนุกแล้วสิ ต้องมีเมลฉบับที่สองตามมาแน่ๆ”

“อือ... ทิง้ ระยะห่างไปหน่อยหนึ่ง คนรอบตัวยุให้ฉันไปประกวด

นางงามจักรวาล โดยให้เหตุผลว่าจะสวยให้เสียของท�ำไม มีบันไดไปสู่
ชื่อเสียงระดับโลกส�ำหรับคนรูปร่างหน้ าตาแบบนี้อยู่แล้ว”
“อ้า! ก็จริงของเขา ท�ำไมไม่ลองล่ะ จะได้ดัง”
มะแมแกล้งถามหน้ าตาเฉย

“สุดที่รัก! พอใส่บิกินี่ข้ น
ึ เวทีเมื่อไหร่ เมื่อนัน
้ เธอก็กลายเป็ นหนึ่ง

ในบรรดาขาอ่อนอาหารตาชาวโลก รวมทัง้ เป็ นหนึ่งในสินค้าทางเพศให้
เหล่าเศรษฐีหมายตาเลือกชิม
ชนะใจกรรมการได้ส�ำเร็จ

ต่อให้เธอมีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่องจน

สมองของเธอก็จะเหมือนอวัยวะที่งอกออก

มาเติมนมให้ดูเร้าใจขึ้นเท่านัน
้ !”
หญิงเอเชี่ยนหัวเราะถูกใจ
“เห็นภาพเลยเธอ

ความจริงก็คือ

ตอนแต่งวาบหวิวแล้วท�ำหน้ ายั่วๆ

ผู้หญิงเราดูน่าสนใจที่สุด

ค้ากามกันเกือบหมด... ช่วงที่ว้าวุ่นตัดสินใจไม่ถูกนัน
่ เอง อีเมลลึกลับ

ฉบับที่สองก็เข้ามา พร้อมกับการตัง้ ค�ำถามให้คิดว่า ท�ำยังไงจะมีชีวิตที่
ตัวเองรู้สึกว่าน่าสนใจจริงๆ ไม่ใช่ดีแต่มีชีวิตไว้ให้คนอื่นจับตามองด้วย
ความสนใจเล่นๆ?”

มะแมคิดตามอย่างละเมียดก่อนเอ่ย

“ถ้าถูกคน ถูกเวลา โดนใจได้จังๆ ก็เป็ นค�ำถามที่ตีกรอบวิธีคิด

เกี่ยวกับชีวิตที่เหลือได้เลยนะ”
“ใช่!

มันเป็ นค�ำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวฉันตลอดเวลาทีเดียว...

ฉันมีดีไปเพื่ออะไร ท�ำยังไงจะมีชีวิตที่น่าสนใจได้จริงๆเสียที? ตอนนัน
้

ฉันเริ่มแน่ใจว่าอีเมลลึกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และคนเขียนก็มีดีพอจะให้
ถามอะไรได้ ฉันถามว่าคุณเป็ นใคร...”
“แล้วบอสตอบว่า?”

“ก็ประมาณ... ไม่ส�ำคัญว่าฉันเป็ นใคร แต่ส�ำคัญว่าฉันมีค�ำตอบที่

ใช่ให้กับชีวิตของเธอหรือเปล่า”

“โอ๊! อย่างกับโฆษณาเชิญชวนไปขายของแน่ะ”

“นัน
่ สิ แต่พูดแบบนัน
้ ในช่วงเวลานัน
้ ฉันก็ลองหน่อยล่ะ ถึงจะ

แต่จะสวยอย่างน่ ามองที่สุด

เสี่ยงกับการถูกหลอกให้เป็ นตัวตลกก็เถอะ... พอถามว่าชีวิตฉันควรให้

“นัน
่ น่ะสิ ส�ำคัญคือยิ่งยัว
่ ก็ยิ่งเครียด ยัว
่ แล้วไม่ดัง กลายเป็ นคลัง่

“เข้าเป้ านะ ถ้าเป็ นนักสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ได้ ชีวิตก็ดู

ตอนแต่งมิดชิดแล้วยิ ้มเป็ นมิตรดีๆ!”
จนฆ่าตัวตายส�ำเร็จไปกันเยอะ!”

“แล้วเธอผ่านช่วงนัน
้ มายังไง”

“ช่วงนัน
้ ชีวิตยังไม่มีค�ำอธิบายสักกี่ค�ำ มีแต่ค�ำรบเร้าจากคนรอบ

ตัว ราวกับนัดกันไว้ จนกลายเป็ นคลื่นรบกวนจิตใจ ท�ำให้ฉันต้องถาม
ตัวเองว่าต้องเอายังไงกับชีวิตกันแน่ บางเช้าตื่นมาด้วยความคิดว่าเอาก็
เอา โลกอยากให้เป็ นยังไง จะแปลกอะไรถ้าตามใจโลกเสียหน่อย”
“เข้าใจจ้ะ

คนส่วนใหญ่จะถือเอาเสียงคนรอบข้างเป็ นป้ ายบอก

ทางชีวิต แล้วชีวิตนางงามก็ใช่จะเหลวแหลกกันทุกคน ถ้าเจ๋งจริงก็ข้ น
ึ

แท่นบูชาได้”
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“น้ อยกว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันอีกเธอ ยุคนี้มันพาไหลไปสู่ธุรกิจ

เป็ นยังไง บอสก็ตอบว่า เป็ นนักสร้างความแตกต่างไงล่ะ!”
น่าสนใจขึ้นมาจริงๆล่ะ”

“ก่ อ นหน้ านั ้ น ฉั น คิ ด ว่ า ทุ ก ชี วิ ต เป็ นตั ว แปรให้ โ ลกแตกต่ า งไป

เรื่อยๆอยู่แล้ว แต่บอสบอกว่าไม่ใช่ คนส่วนใหญ่โดนอิทธิพลของโลก

ซัดพาให้ไหลตามกันต่างหาก ไม่ได้ท�ำให้เกิดความแตกต่างอะไรขึ้นมา
เลย”

“จริงของบอส...”

“บอสพูดถึงข้อยืนยันว่าน้ อยคนสร้างความแตกต่าง คือ ใครต่อ

ใครมักถามว่า คนดีท�ำไมหายากนัก? โดยมีน้อยคนตอบถูกว่า เพราะ
คนส่วนใหญ่พยายามหา ไม่ได้พยายามเป็ น!”
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มะแมหัวเราะข�ำ

เหรอ?”

“แล้วบอสก็ชว
ี้ ่า ที่ชีวิตของฉันถูกออกแบบมาให้มีทุกอย่างพร้อม

ในชีวิต หรือก�ำลังจะเลือกตัดสินใจท�ำอะไรผิดๆ ส่งมาให้ฉัน ไล่จากง่าย

“เข้าใจพูด!”

อาจหมายถึ ง ความพร้ อ มที่ จ ะออกแบบสร้ า งความแตกต่ า งให้ สิ่ ง ที่ อ ยู่

รอบๆชีวิต ขอแค่เกิดแรงบันดาลใจและลงมือท�ำจริงมากพอ ในที่สุดจะ

“ใช่แล้ว! บอสให้ซีอุสเลือกครอบครัว หรือคนที่ก�ำลังมีปัญหาหนัก

ไปหายาก”

“เล่าแค่นี้เห็นเป็ นฉากๆเลยนะเนี่ย...

เธอแฝงตัวเข้าไปตีสนิท

รู้ว่าฉันไม่ได้สวยเพื่อผิดแปลก แต่สวยเพื่อสร้างความแตกต่าง!”

ใกล้ชิดกับคนพวกนัน
้ แบบเนียนๆ อาศัยความสามารถต่างๆ แปลงร่าง

เหลือแล้วล่ะ”

ท�ำไมยาวเป็ นหางว่าวอย่างนี้?”

“เธอเอ๊ย! แค่ลูกยอของบอสก็น่าจะพอเป็ นแรงบันดาลใจอย่างล้น
“บอสถามว่ารู้ตัวไหม

ฉันเก่งพอจะท�ำอะไรได้บ้าง

ฉันก็คิดวน

เวียนอยู่แต่ในสิ่งที่เคยท�ำได้ แต่บอสบอกมาค�ำเดียว ฉันคลิกและมอง
ต่างไปเลย”

“นัน
่ ไง ถ้าอยากรู้ว่าเราเก่งได้แค่ไหน ก็ต้องมีแรงบันดาลใจให้

เอาไปใช้ท�ำประโยชน์อะไรสักอย่าง หรือหวังผลอะไรสักเรื่อง”

“น่าสนุกอย่างกับ ‘เจมส์ บอนด์’ ปลอมตัวไปฆ่าคน ต่างแต่ว่าเธอ

“บอกว่า?”

แปลงร่างไปเปลี่ยนใจมนุษย์!”

มะแมหรี่ตาคิดก่อนจะเข้าใจตาม คนเราถ้ารู้สึกว่าอะไรน่าท�ำ ก็

ปลอมตัว ในบางประเทศฉันเป็ นเศรษฐีนีที่เข้าไปเอาชนะการประมูล ไป

“ฉั นเก่งพอจะท�ำทุกสิ่ง เท่าที่เห็นอยู่ตรงหน้ าว่าน่ าท�ำ!”
์ �ำได้
แปลว่าส่วนลึกรู้อยู่ก่อนว่ามีสิทธิท
ไม่ใช่เฉพาะใคร

นี่เป็ นความจริงส�ำหรับทุกคน

“แล้วตอนนัน
้ เธอเห็นว่ามีอะไรตรงหน้ าที่น่าท�ำ?”
“ก็เปลี่ยนเมืองปี ศาจให้เป็ นเมืองมนุษย์ไง!”
“อ๋อ!”

สาวไทยลากเสียงยาว

“จากนัน
้ บอสก็ส่งพัสดุไปรษณีย์มาให้”
“โทรศัพท์มือถือใช่ไหม?”

“ก็งน
ั ้ สิ เด็กบอสมีกันทุกคนแหละ”

“เงินและอ�ำนาจของบอสบันดาลให้ฉันเป็ นอะไรก็ได้โดยไม่ต้อง

ว่าจ้าง ไปให้โอกาส ไปให้งาน ไปให้เงิน ตลอดจนไปให้ค�ำแนะน� ำ ช่วย
คนดีๆกลุ่มหนึ่งที่ตกยากให้สามารถตัง้ เนื้อตัง้ ตัว แต่ในบางประเทศ ฉัน
ก็เป็ นคนธรรมดา

เคียงบ่าเคียงไหล่กับวัยรุ่นสักคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

หรือคู่รักที่ใกล้จะสร้างโศกนาฏกรรมร่วมกัน หรืออีกทีก็เข้าไปมีอิทธิพล
กับพ่อแม่ที่ดูแลลูกผิดๆ... สารพัดที่ซีอุสจะสรรให้”
“ส�ำเร็จทุกจ๊อบ?”

“ซีอุสไม่เคยให้ฉันเหนื่อยเปล่า แล้วบอสก็สร้างบันไดให้เป็ นขัน
้ ๆ

ช่วงแรกบอสเป็ นคนวางแผนให้

ทุกอย่างลงเอยดีเสมอเมื่อฉันท�ำตาม

ค�ำสัง่ แต่เมื่อฉันเห็นว่าได้ผล และสนุกกับความสามารถของตัวเองมาก

“บอสสัง่ งานเธอบ่อยแค่ไหน?”

พอ ฉันก็ขอคิดแผนเอง โดยอาศัยซีอุสสนับสนุนอยู่ห่างๆ”

“จ๊อบของเธอคืออะไร?”

เดียวในแบบของเธอเลยนะนี่”

ไอซิสพูดกลัว
้ หัวเราะ มะแมสยายยิม
้ ตาตื่นอย่างเริ่มเกิดนิมิต

ตระหนักว่าการเป็ นหนึ่งเดียวไม่ใช่ความผิดพลาด!”

“จ๊อบหนึ่งเสร็จ ค�ำสัง่ ใหม่ก็มาถึงเกือบทันที”
“บินไปรอบโลก เพื่อท�ำตัวเป็ นนางฟ้ าในนิทาน!”

“ช่วยเหลือบรรดาผู้คนที่อยู่ในขอบข่ายความสามารถของเธองัน
้
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เป็ นนักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักธุรกิจ ครูสอนไฮสกูล แล้วก็... โห!

“น่าสนุกจัง

บอสสร้างนางฟ้ าในนิทานขึ้นมาจริงๆ

“หลายคนเป็ นหนึ่งเดียวในแบบของตัวเอง

อาจจะหนึ่ง

ฉันแค่แฮปปี้ ที่ได้

“ถึงวันนี้เธอรับค�ำสัง่ จากบอส แล้วขอความช่วยเหลือจากซีอุสได้
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โดยตรง?”

“ซีอุสเป็ นการสื่อสารทางเดียว มันจะเลือกจ๊อบเหมาะให้ แล้วส่ง

เมสเสจมาให้ค�ำแนะน� ำเป็ นครัง้ ๆตามโอกาสเหมาะ”

์ อความช่วยเหลือหรือค้นหาอะไรด้วยตัวเองหรอก
“เธอไม่มีสิทธิข

หรือ?”

์ าม’ ซีอุสได้ คือคนที่สมควรครองโลกเท่านัน
“คนที่ ‘มีสิทธิถ
้ ! เท่า

ที่รู้มีบอสกับอีกคนที่ร่วมมือกันสร้างซีอุสขึ้นมา ส่วนลูกน้ องของบอสที่

เหลือจะได้รับความช่วยเหลือตามแต่ซีอุสจะเห็นควร
แล้วว่าไม่ฝืนธรรมชาติ”

หลังจากค�ำนวณ

“อ๋อ...”

นึกถึงแผ่นแก้วมหัศจรรย์ที่อัคระมอบให้มา ก็คิดว่าไอซิสน่าจะมี

อะไรแบบหล่อนนี่เอง

“เอาแต่ถามเรื่องของฉัน เล่าเรื่องของเธอให้ฟังมัง่ สิมะแม”
หลายชัว
่ โมงบนเครื่องบินผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ต่างฝ่ ายต่างเล่า

เรื่องของกันและกันเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างไม่รู้อิ่มรู้เบื่อ
หาคู่แฝดของตนเองพบ

ปกติพอมนุษย์หันหน้ าเข้าหากัน

ราวกับตาม

ก็จะหาข้อดีข้อด้อยของแต่ละ

ฝ่ ายมาเปรียบเทียบเพื่อริษยากัน หรือไม่ก็เอาโต๊ะ เอากระดาน หรือ

เอาตาข่ายอะไรสักอย่างมากัน
้ ระหว่างกัน เพื่อประลองว่าใครฉลาดกว่า
หรือมีฝีมือเหนือกว่า

แต่การนัง่ หันหน้ าเข้าหากันระหว่างมะแมกับไอซิส

ดูเหมือนจะ

เป็ นจุดเริ่มต้นของการเอาข้อดีของกันและกันมาร่วมกันท�ำประโยชน์

มากกว่าอย่างอื่น ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องหน้ าย่อมไม่มีค�ำว่าแพ้
ชนะ จะมีก็เพียง ‘แตกต่างในทางดีข้ น
ึ ’ สถานเดียว!
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บทที่ ๒๙

“เธอเป็ นนักบินหรือเปล่านี่?”

นิ วซีแลนด์ผุดเด่นเป็ นแผ่นดินโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิก

ตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นต่างหากจากทุกประเทศในโลก ออสเตรเลียที่ใกล้
ที่สุดก็ห่างออกไปถึงสองพันกิโลเมตร

มันคือสองเกาะขนาดมหึมาที่มีมนุษย์มาจับจองเป็ นเจ้าของ และ

กลายเป็ นประเทศที่มีภูมิภาพน่าตื่นตาที่สุดแห่งหนึ่งบนผืนพิภพนี้

เวลาของที่นี่เร็วกว่าเมืองไทย ๖ ชัว
่ โมง รุ่งเช้าของนิวซีแลนด์จึง

ยังเป็ นเวลานอนตามปกติของคนไทย

แต่มะแมและไอซิสงีบสัน
้ ๆกัน

แล้ว ประกอบกับระบบปรับอากาศของเจ็ตส่วนตัวราคาแพง ที่ให้ความ

สดชื่นเหมือนยืนบนยอดเขา ช่วยให้ตาตื่นไม่ง่วงเหงา โดยเฉพาะเมื่อรู้
ว่าใกล้จะได้พบ ‘บอส’ เสียที

สนามบิ น ควี น ส์ ท าวน์ ตั ้ง อยู่ ริ ม ทะเลสาบวากาติ ปู ที่ ก ว้ า งไกล

ท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อน

ขณะเครื่องร่อนลง

เห็นเหมือนก�ำแพงหิมะขาว สูงต�่ำรายเรียงรอบด้าน ชวนให้เผลอคิดว่า
ก�ำลังด�ำดิ่งลงสู่เมืองในฝั นอันยิ่งใหญ่ฉะนัน
้

จากควีนส์ทาวน์ มีคนมาพามะแมกับไอซิสขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขนาด

๖ ที่นัง่ ผู้โดยสาร ซึ่งถูกออกแบบไว้บินชมภูเขาโดยเฉพาะ

“ท�ำไมไม่ให้ไปด้วยเจ็ตต่อเนอะ เสียงคอปเตอร์หนวกหูจะตาย”
มะแมบ่นเมื่อมานัง่ บนเครื่อง

“สุดที่รัก! ในนิวซีแลนด์มีสนามบินแยะก็จริง แต่ส่วนใหญ่เอาไว้

ส�ำหรับเครื่องประเภทชมภูเขา ถ้าเป็ นเจ็ตที่เรามาน่ะ ลงได้แต่ข้ น
ึ ไม่ได้
เพราะรันเวย์ยาวไม่พอจะให้เทคออฟ”

ไอซิสเอียงหน้ าพูดแข่งกับเสียงเครื่อง แต่มะแมยังบ่นอีก
“บ้านบอสอยู่อีกไกลแค่ไหนก็ไม่รู้ เมื่อยจะแย่”

“อย่างเก่งก็ไม่เกิน ๗๐๐ กิโล เครื่องยูโรเปี้ ยน เอเอส๓๕๕ นี่พา

ไปได้แค่นัน
้ ”

สาวไทยเผยอปาก หันมามองเพื่อนสาวลูกครึ่งตาค้าง ด้วยความ

ทึ่งที่รู้เรื่องการบินไปหมด
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สัง่ ”

“บอกแล้วไงว่าฉันแปลงร่างเป็ นอะไรได้ทุกอย่าง ตามแต่บอสจะ
“ให้ไปรบในอิรักได้ไหม?”
ไอซิสยักไหล่หัวเราะนิดๆ
“ถ้าบอสสัง่ ก็จะไป”

“บอสเป็ นเจ้าชีวิตเธอเหรอ?”

“อือ...” เป็ นค�ำตอบง่ายๆ แต่ฟังดูจริงจังอย่างน่าขนลุก “พอฟั ง

ค�ำสัง่ บอสมาเป็ นปี ๆเหมือนอย่างฉัน
ตาย เธอก็คงไม่กล้าขัดขืน”
“อุ้ย!”

มะแมฟั งแล้วชักฝ่ อ

แล้วจะรู้ว่าวันไหนบอสสัง่ ให้ไป

ไม่แน่ใจว่าอยากมอบกายถวายชีวิตให้ใคร

ได้ขนาดนัน
้
แต่พอใช้ใจวัดใจไอซิส ก็ประเมินถูกว่าผลจากการที่ฝ่าย
นัน
้ ท�ำตามค�ำสัง่ ของบอสมา

อยากรักษาชีวิตไปไกลโขแล้ว

ได้สงั ่ สมความภาคภูมิไว้มากเกินความ

คอปเตอร์พาบินตัดอากาศผ่านภาคพื้นเขียวยาวไกล เสียงเครื่อง

ที่ดังท�ำให้ไม่มีแก่ใจคุยกับเพื่อนใหม่ดังเคย มะแมจึงหลับๆตื่นๆ กระทัง่
ไอซิสสะกิดมือ

“นักบินพาเราบินวนชมวิวแน่ะ ลืมตาขึ้นดูหน่อยสิ”

ลืมตาอย่างงัวเงีย แต่แล้วเมื่อเหลือบแลผ่านหน้ าต่างลงมองเบื้อง

ล่าง ก็ถึงกับลืมหายใจไปชัว
่ ขณะ เพราะมันคือผืนทะเลสาบกว้างใหญ่

ไพศาลสีฟ้าสด สะท้อนแดดสว่างสวย เป็ นทิวทัศน์งามกระจ่าง อย่างที่
ชัว
่ ชีวิตหล่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อน

ชายหนวดเฟิ้ มที่พาสองสาวมาจากควีนส์แลนด์ อธิบายจากที่นัง่ ผู้

โดยสารด้วยกัน

“นี่คือทะเลสาบปูคากิ

ที่มันมีสีฟ้าอย่างประหลาด

ตกตะกอนเป็ นเม็ดละเอียดที่แตกตัวจากหินสีฟ้า
น�้ ำแข็ง...

ก็ด้วยสาร

แล้วไหลมากับธาร

เห็นจากทางอากาศว่าเหมือนสระว่ายน�้ ำขนาดยักษ์

ทรงเกือบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เถอะ

รูป

ถ้าเราลงไปมองจากชายฝั ่ ง
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คุณอาจเผลอนึกว่ามันคือทะเลจริงๆ เพราะกินพื้นที่ถึง ๑๖๙ ตาราง
กิโลเมตร มองทางไหนก็แทบไม่เห็นฝั ่ งไปหมด”
“ว้าว!”

มะแมอุทานเบาๆด้วยความตะลึงตะลาน สีฟ้าที่ล้อกันระหว่างน�้ ำ

์ ต้มสีตาม
กับฟ้ า ชวนให้นึกว่าเป็ นภาพบนผืนผ้าใบของจิตรกรผู้มีสิทธิแ
อ�ำเภอใจ มากเสียกว่าจะเป็ นงานรังสรรค์ของธรรมชาติโดยเดิม

ขณะนัน
้ ชายหนวดเฟิ้ มก็ยกมือชีใ้ ห้มองยอดเขาที่พุ่งลิ่วเสียดฟ้ า

“นัน
่ คือเม้าท์คุก เป็ นยอดเขาสูงที่สุดในซีกใต้ วัดได้ ๑๒,๐๐๐ ฟุต

เดิมมันชื่อ ‘อาวราคี’ ตามที่เผ่าเมารีเรียกมาก่อน แต่พอกัปตัน ‘เจมส์
คุก’ แล่นเรือส�ำรวจรอบประเทศนิวซีแลนด์ส�ำเร็จเป็ นคนแรก ชาวตะวัน
ตกเลยมีการตัง้ ชื่อตามกัปตันคุกเป็ นที่ระลึก”
ไอซิสเอียงหน้ ามากระซิบเสริม

“สิบกว่าปี ที่ผ่านมาทางการพยายามให้เรียกเป็ น ‘อาวราคี-เม้าท์

คุก’ เพื่อเอาใจทุกฝ่ าย แต่คนเรียกเม้าท์คุกกันติดปากไปแล้ว เลยไม่มี
ใครอยากเรียกชื่อยาวๆกันหรอก”
เล่ม

มะแมเหลือบตามองคนข้างตัว
และมีความจ�ำแบบภาพถ่าย

รู้หมด
จริงๆ

แม่คนนี้น่าจะอ่านหนังสือวันละ

ถามอะไรเกี่ยวกับประเทศไหนคง

สมกับเป็ นสาวลึกลับผู้ตระเวนสร้างความแตกต่างไปรอบโลก

เมื่อพาชมความงามของธรรมชาติครู่ใหญ่

เครื่องร่อนลงทางตะวันตกของทะเลสาบ
ทิวเขา

นักบินก็บังคับ

ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ น

และสองสาวในเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องห่อปากพร้อมกัน

เมื่อเห็น

ปราสาทใหญ่สร้างจากหินอ่อนสีขาว สูง ๗ ชัน
้ อยู่เบื้องล่าง หว่างเขาตอน
หนึ่ง

ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทที่โดดเด่น

หอคอยจ�ำนวนมากตามสไตล์ศิลปะแบบอิตาลี

คือโดมหรือ

หน้ าปราสาทปูลาดด้วย

สนามหญ้าเขียวขจี ขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอลสองสนามต่อกัน บน
ผืนหญ้าเขียวประดับด้วยทุ่งหญ้าดอกไม้หลากสีละลานตาแห่งช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ อันเป็ นทัศนียภาพสวยที่สุดในแต่ละปี ของนิวซีแลนด์
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สุดเขตหญ้าห่างจากถนนเลียบทะเลสาบประมาณ ๑๐๐ เมตร ถ้า

นัง่ มองออกมาจากห้องใดห้องหนึ่งของปราสาท คงเร้าอารมณ์ฝันให้ต่ น
ื
เพริดน่าดู

เพราะจะเห็นทัง้ ทะเลสาบปูคากิและยอดเขาเม้าท์คุกอยู่ใน

คลองสายตาพร้อมกัน

ลานจอดเฮลิ ค อปเตอร์ เ ป็ นพื้ นที่ ส่ ว นหนึ่ งของลานกว้ า งหน้ า

ปราสาท ใกล้กับน�้ ำพุทรงกลมขนาดใหญ่ ๗ ชัน
้ ชัน
้ ยอดก�ำลังส่งน�้ ำพวย
พุ่งถะถัง่ ขึ้นสูง ๓ เมตร ก่อนตกลงมาเป็ นม่านน�้ ำตามแต่ละขัน
้
ชายหนวดเฟิ้ มน� ำสองสาวลงจากคอปเตอร์

เดินตัดตรงสู่ประตู

ใหญ่ โดยมีคนงานผิวด�ำ หน้ าตาเป็ นชาวพื้นเมืองเผ่าเมารี มาช่วยขน
กระเป๋าเดินทางสองนาย

อากาศก�ำลังสบาย อันที่จริงนิวซีแลนด์เย็นพอดีตลอดปี แม้ฤดู

ร้อนอากาศก็ยังเย็นอยู่ แต่ฤดูหนาวกลับไม่หนาวจัด ราวจะเลียนแบบ
บรรยากาศดาวดึงสเทวโลกก็ไม่ปาน
เข้าสู่ตัวปราสาท

ภายในถูกออกแบบไว้คละกันระหว่างยุคเก่า

กับยุคใหม่ได้ลงตัว มีทงั ้ รูปปั ้ น มีทงั ้ การแกะสลักลึกเข้าไปในผนังและ
เพดาน

แต่ขณะเดียวกันก็มีโคมไฟและไฟระย้ารูปลักษณะทันสมัย

ประดับตามจังหวะเหมาะ แลแพรวพราวไพจิตรยิ่งกว่าโรงแรมหรูหลาย
เท่า

แม่บ้านในชุดกระโปรงขาวด�ำ ซึ่งเป็ นพวกผิวขาววัยกลางคน ได้

มารับช่วงต่อจากชายหนวดเฟิ้ ม นางพาสองสาวขึ้นลิฟต์ไปชัน
้ ๖ เพื่อ
เข้าห้องรับรอง

“พักผ่อนตามสบาย

บอสจะกลับมาที่นี่และเชิญพวกคุณร่วมรับ

ประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยงครึ่งนะคะ”
“ขอบคุณค่ะ”

ไอซิสเป็ นคนเอ่ย

จากนัน
้ แม่บ้านก็รูดคีย์การ์ดเปิ ดประตูห้องติด

กันให้สองสาวคนละห้อง คนงานวางกระเป๋าเดินทางไว้ตรงนัน
้ แล้วแยก

ย้ายจากกันไปโดยไม่สนใจทิปจากสองนาง

“อาบน�้ ำสะสางแล้วนอนสักงีบเนอะ”
มะแมบอก ไอซิสพยักหน้ ารับ
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“โอเค...

อืมม์...

ชีวิตฉันใกล้ถึงยอดแห่งความลุ้นแล้ว

หลายปี พอเห็นหน้ าบอสก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรต่อล่ะทีนี้”
“ฉันก็จินตนาการไม่ถูกหรอกว่า

รอมา

ชายชราอายุเกือบร้อยในร่าง

หนุ่ม ๓๐-๔๐ จะเป็ นยังไง คงเนียนกว่าพลาสติกเยอะแหละ”
“หือ! ใครอายุเกือบร้อย?”

“ก็บอสไง!” มะแมดีใจที่รู้ในสิ่งที่ไอซิสไม่รู้เสียบ้าง “จริงๆบอส

อายุกว่า ๙๐ แล้ว แต่เสียงยังใส พลังความเป็ นหนุ่มยังล้นเหลือให้พวก

เรารู้สึก ก็ด้วยสารพัดเทคโนโลยี ทัง้ ปลูกถ่าย ทัง้ ชะลอวัย ทัง้ ใช้สมาธิ
ช่วย”

เท่านัน
้ ที่รู้ว่าก�ำลังใจสัน
่

ประทานมื้อกลางวันด้วยกัน
จักรพรรดิ

์ าด
กุมสิทธิข

แต่ภายในมีแต่เจ้าตัว

ด้วยความตระหนักว่าบุคคลที่จะมาร่วมรับ
คือบุรุษผู้ก�ำลังจะก้าวขึ้นครองบัลลังก์

ถืออ�ำนาจเหนือโลกทัง้ ใบด้วยการปกครอง

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในไม่ช้านี้!

บัดนัน
้ เสียงย�่ำหญ้าดังใกล้เข้ามาจากเบื้องหลัง สองสาวพร้อมกัน

ลุกขึ้นเพื่อเตรียมต้อนรับ ด้วยการยืนประสานมือก้มหน้ า ต่างไม่กล้า
เงยขึ้นมองบอสโดยมิได้นัดหมาย

รองเท้าเบอร์ใหญ่กระทบยกพื้นของศาลา แม้ดังธรรมดา แต่สอง

ไอซิสย่นคิว
้ สงสัย

สาวก็ผวาหน่อยๆ

“บอยเฟรนด์ของฉันที่เล่าให้เธอฟั งบนเครื่องบิน เคยท�ำงานใกล้

จากภายใน ไม่ใช่ด้วยคิดว่าสมควรท�ำตามธรรมเนียมใดๆ

“เธอไปรู้มาจากไหน?”
ชิดกับบอสมาก่อน”

“อ้า! งัน
้ เหรอ?”

“รู้ ไ ว้ เ ถอะว่ า คนที่ เ ธอก� ำ ลั ง จะเห็ น ในอี ก ไม่ กี่ ชั ่ว โมงข้ า งหน้ านี้

เป็ นพ่อของคุณปู่พวกเราได้เลย!”

เนินสูงบริเวณนัน้

เห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ไม่มีสิ่งใดบดบัง

เบื้ อ งล่ า งลงไปในระยะกว่ า ร้ อ ยเมตรคื อ ผื น ทะเลสาบสี ฟ้ าสดกระจ่ า ง

เบื้องไกลคือยอดเขาเม้าท์คุกห่มหิมะขาวสะอาด ได้ยลแค่นี้ก็คุ้มแล้วกับ
การเดินทางอันยาวไกลนับหมื่นกิโล

ศาลาแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐x๒๐ ฟุต เสาขาว หลังคาสีส้มสามชัน
้

ยอดแหลม
แดนไกล

ถูกจัดให้เป็ นสถานที่เลีย
้ งมื้อกลางวันส�ำหรับสองสาวจาก

บนยกพื้นในศาลา คือโต๊ะปูผ้าขาว ตรงกลางประดับด้วยแจกัน

ดอกไม้สีฟ้า มีจาน ช้อนส้อม มีด แก้วเปล่า และผ้ากันเปื้ อน จัดไว้อย่าง
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ๓ ชุด

แม่บ้านน� ำสองสาวมาถึงที่

และให้นัง่ หันหน้ าออกชมวิวตระการ

มะแมอยู่ในชุดสูทขาวตัวเก่ง ส่วนไอซิสอยู่ในเดรสเขียวเข้ารูปเก๋ไก๋

454

ภายนอกเหมือนสองสาวสงบนิ่งสง่างาม

ไอซิสย่อเข่าถอนสายบัว

มะแมค้อมศีรษะพนมมือ

ไหว้ เป็ นไปตามวัฒนธรรมดัง้ เดิมของแต่ละคน ด้วยความรู้สึกออกมา
“นัง่ เถอะ”

เซธเชื้อเชิญเป็ นภาษากลาง

ซึ่งเป็ นด้านหันหน้ าเข้าหาปราสาท

แล้วก้าวไปนัง่ ฝั ่ งตรงข้ามสองสาว

มะแมนัง่ ตามค�ำสัง่ แต่ยังก้มหน้ าก้มตา ไม่กล้าเงยขึ้นมองบุรุษที่

ตนเคยอยากพบใจแทบขาด คล้ายถูกมหิทธิพลังจากเบื้องบนกดคออยู่
อย่างไรอย่างนัน
้

เพิ่ ง เข้ า ใจเดี๋ ย วนี้ เ องว่ า เหตุ ใ ดคนโบราณหลายหมู่ เ หล่ า ถึ ง ไม่

กล้ามองหน้ ากษัตริย์

นอกจากกฎมณเฑียรบาลบางยุคที่ห้ามสบพระ

พักตร์แห่งเจ้าเหนือหัวแล้ว

รัศมีแห่งผู้เป็ นเจ้าแผ่นดินเองอาจแรงกล้า

ประดุจแสงอาทิตย์ เกินกว่าจะเอาตาไปมองตรงๆได้!
ไง?”

“เอ้า! เอาแต่นัง่ ก้มหน้ าทัง้ คู่ ยังไงกันนี่ ไหนบอกว่าอยากเจอ
เซธทักทายอย่างอารมณ์ดีและเป็ นกันเอง ลดพลังแก้วเสียงแบบ

เจ้านายลง เหลือแต่ความทุ้มนุ่มน่าฟั ง คู่หูสาวทัง้ สองจึงค่อยๆเงยหน้ า
ขึ้น และแล้วก็ชะงักค้างด้วยแววประหลาดใจพร้อมกัน
บอสดูองอาจน่าเกรงขามตามคาด

แต่หน้ าตาใจดีกว่าที่คิด

รูป

ศีรษะทุย ผมสีน้� ำตาลทองตัดสัน
้ หน้ าผากกว้างอย่างปราชญ์ ตาโตสี

dungtrin.com 455

เหล็กที่ฉายประกายกล้าทอแววกรุณา จมูกโด่งปลายงุ้ม ริมฝี ปากหยัก

ปลา ซุปข้น สลัดผัก และเครื่องประกอบอื่นๆ จนเต็มโต๊ะ

แบบล�ำลอง เข้ากันกับธรรมชาติรอบด้าน กระแสความเป็ นเขาโดยรวม

ต่อไป”

คางบุ๋มเล็กน้ อย อกผายไหล่ผ่ งึ ข้อล�ำใหญ่ อยู่ในเสื้อผ้าฝ้ายชายยาว

มีเสน่ห์แบบนุ่มนวล ขัดกับน�้ ำเสียงวางอ�ำนาจเป็ นคนละเรื่อง

คืออาหารของคนในยุค

ทัง้ ไอซิสและมะแมแลมองจานอาหารแล้วท�ำหน้ าพิศวง

เพราะ

“ฉั น ไม่ เ หมื อ นคุ ณ ครู ที่ ถื อ ไม้ เ รี ย วคอยตี ก้ น พวกเธอใช่ ไ หม

เห็ น ชั ด ๆว่ า มั น ก็ คื อ เนื้ อสั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆที่ เ จอะเจออยู่ ทุ ก เมื่ อเชื่ อวั น

มะแมผวา ก้มหน้ าคอหด เอาล่ะซี ตอนอยู่บนเครื่องเผลอนินทา

“นึกว่าเหมือนๆที่พวกเธอเคยเห็น เคยได้กลิ่น แล้วก็เคยลิม
้ รส

มะแม?”

อะไรบอสไว้บ้าง และที่ผ่านมาแอบคิดอะไรไว้แค่ไหน เดี๋ยวจะถูกขุดขึ้น
มาประจานสักกี่ชุดก็ไม่รู้

เมื่อใดบอสกลายเป็ นศูนย์กลางการปกครอง

เมื่อนัน
้ จะไม่มี

หน่ วยงานตลอดจนราษฎรใดหลอกลวงหรือปกปิ ดผู้ปกครองสูงสุดได้
แน่!

“สิ่งที่ฉันเอามาต้อนรับพวกเธอในมื้อนี้

“ฉันยึดตรงนี้เป็ นที่พ�ำนัก ก็เพราะเป็ นที่ที่ท�ำให้รู้สึกไปว่า ทัง้ โลก

ยังสวยอย่างนี้อยู่ มันท�ำให้ฉันมีพลังใจไม่ขาดสาย ในอันที่จะคงความ

เป็ นเช่นนี้ไว้”

ขณะพูดก็มองมาทางไอซิส

นัน
้ ฟั งแล้วยิม
้ แหยๆ
หล่อนกับมะแม
ท�ำงานกันแน่

ซึ่งยังเงยหน้ าให้สบตาได้อยู่

ฝ่ าย

เพราะทราบว่านัน
่ เป็ นค�ำอธิบายต่อข้อสงสัยของ

ที่อยากทราบว่าบอสมายึดที่นี่เป็ นที่พักผ่อนหรือที่

นัน
่ เอง ไม่เห็นแตกต่างตรงไหน
มาแล้วใช่ไหมล่ะ?
อาหารด้วย

แน่นอนมันเหมือนกันไม่มีผิด

สิ่งที่แตกต่างไป

กลางวันของพวกเรา!”

รวมทัง้ คุณค่าทาง

คือไม่มีสัตว์สักตัวที่ต้องตายสังเวยมื้อ

“หมายความว่าบอสใช้นาโนเทค

สังเคราะห์จุดเล็กที่สุดของเนื้อ

แต่ละแบบ ประกอบรวมขึ้นแทนของจริงหรือคะบอส?”

ไอซิสท�ำใจกล้าแสดงความรู้ เพื่อโต้ตอบสนทนากับบอสบ้าง
“ใช่แล้ว!”

“หนูนึกว่าเป็ นเทคโนโลยีที่ต้องรออีกนาน

กว่าจะสมบูรณ์แบบ

ขนาดนี้”

“มา! ลองดูซิ พวกเธอจะจับได้ไหมว่ารสชาติผิดแผกแตกต่างจาก

ของจริงยังไง”

ทัง้ สามร่วมลงมือรับประทาน

และความแตกต่างเดียวจากเนื้อ

เหลือบ

สัตว์ของจริง เท่าที่ไอซิสกับมะแมสัมผัสผ่านลิน
้ ก็คือความอร่อย รส

และพอตาเหลือบลงต�่ำ ไอซิสก็แอบส�ำรวจแผงอกของบอส จากที่

“อร่อยจริงๆค่ะบอส!” ไอซิสชมหลังกลืนเนื้อไก่งวงเทียม “บอส

สบตาได้แค่ครู่เดียวสาวเลือดผสมก็รู้สึกตะครัน
่ ตะครอ

หลบลงต�่ำ แต่ไม่ถึงกับก้มหน้ างุดแบบมะแม

เนื้อสังเคราะห์นี้อร่อยอย่างไม่เคยได้ลม
ิ้ ที่ไหนเท่า!

ทราบว่าบุรุษตรงหน้ าอายุเฉียดร้อย พอเห็นสภาพทางกายยังหนุ่มแน่น

ไม่เอามาแจกจ่ายชาวโลกล่ะคะ สัตว์จะได้ไม่ต้องตายตัง้ แต่วันนี้”

ของความสามารถอยู่รอด เอาชนะได้แม้การตัดสินใจของธรรมชาติไป

หึหึ “คิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสายโซ่ของธุรกิจผลิตอาหาร นับแต่โรง

เช่นนี้ อายุก็กลายเป็ นเพียงส่วนเสริมความยิ่งใหญ่ และเป็ นสัญลักษณ์

เขาคนนี้แหละ คู่ควรกับการพลิกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่

ไม่อาจเอาตัวรอดกัน!

ขณะนัน
้ คนงานเผ่าเมารีชายหญิงเริ่มทยอยล�ำเลียงอาหารมาวาง

แจกันดอกไม้บนโต๊ะถูกแทนที่ด้วยจานไก่งวงอบ เนื้อสไลด์ย่าง สเต็ก
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“อือ... สัตว์ไม่ตาย แต่ฉันจะตายแทนน่ะสิ” เซธเอ่ยพลางหัวเราะ

ฆ่าสัตว์ไปจนถึงนายหน้ าค้าเนื้อ”

ไอซิสมองเซธตาเป็ นประกาย ก่อนหัวเราะออกมาได้
“ลืมคิดไปค่ะ

โลกแน่ๆ”

บอสคงไม่อยากเป็ นศัตรูกับนักธุรกิจเนื้อสัตว์ทงั ้
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มะแมช�ำเลืองแลเพื่อนสาว

เห็นฝ่ ายนัน
้ เริ่มกล้าท�ำเสียงเป็ น

กันเองกับบอส จึงเอาบ้าง

“บอสคงซ่อนเทคโนโลยีไว้อีกเยอะใช่ไหมคะ

ความรู้สึกระหว่างนัง่ เครื่องเจ็ตมาที่นี่

มะแมเพิ่งเกิด

เหมือนเทคโนโลยีทางอากาศที่

ต้องใช้น้� ำมัน ก�ำลังเป็ นของโบราณที่หนาเทอะทะ บินช้า และน่าจะใกล้
สูญพันธุ์เต็มที”

จิตของมนุษย์จูนเข้าหากันผ่านการสนทนา

พอพูดจบได้ก็เป็ นกันเองกับท่านผู้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
“ถึงยุคของฉันเมื่อไหร่

น�้ ำมันกันอีก

และมะแมก็รู้สึกว่า

จะไม่มีใครได้เห็นพาหนะเคลื่อนที่ด้วย

และพวกเธอจะบินจากไทยมาหาฉันที่นี่ได้ภายในชัว
่ โมง

เดียว ไม่ใช่เป็ นสิบชัว
่ โมงอย่างนี้!”

“โอ้โห!” ไอซิสหัวเราะ “ถ้าขืนงัดเอาเทคโนโลยีทงั ้ หมดของบอส

ออกมาใช้ตอนนี้ คงโดนตัง้ ค่าหัวแพงกว่าพวกก่อการร้ายเยอะเลยค่ะ...
สรุปคือทางออกของพลังงานอยู่ที่บอสนี่เอง

หนูเคยคิดว่าจะท�ำกันยัง

ไงได้อีกกี่น้� ำ ในเมื่อโลกวิ่งมาถึงจุดที่หยุดใช้น้� ำมันไม่ได้ แต่น้� ำมันก็หา

ยากขึ้นทุกที”

เซธพยักพเยิดนิดๆ

“ตัง้ แต่มนุษย์มีรถ เครื่องบิน และไฟฟ้ าใช้กัน ก็นับถอยหลังสู่

หายนะของสิ่งแวดล้อมกันมาแต่นัน
้ แล้ว รู้ทงั ้ รู้ แต่ก็ยังต้องใช้กันต่อ
เราไปหยุดเขา เขาก็หมายหัวเราเป็ นเป้ ารับกระสุน”

“มีซีอุสช่วยอยู่ทงั ้ ที บอสยังกลัวใครตามล่าอีกหรือคะ?”
มะแมยื่นหน้ าถาม

“ไม่ใช่ว่าซีอุสช่วยได้ทุกเรื่องนะ

ถ้าเราไปรบกวนวิถีโลกมากๆ

เข้า ซีอุสก็ชใี้ ห้ไม่ถูกหรอกว่าเราต้องซ่อนตัวตรงไหน ถึงจะไม่ได้รับผล
อันเกิดจากการรบกวนโลกเอาไว้”
“อ๋อ... ค่ะ”

สาวไทยท�ำหน้ าละห้อย

สุดท้ายที่อัคระได้รับ

เพราะค�ำนัน
้ สะกิดเตือนให้นึกถึงผล

หลังจากล�้ำเส้น

โลกด้วยวิธีที่ท้าทายธรรมชาติเกินงาม
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พยายามเบี่ยงเบนทางเดินของ

เซธลอบสังเกตแวบหนึ่ง ก่อนเอ่ยสืบต่อไปคนละเรื่องแบบท�ำเป็ น

ไม่เห็น

“ที่ฉันหลงใหลเป็ นอันดับหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไร

ชีวิตให้เป็ นอมตะ

แล้วก็เริ่มเห็นทางร�ำไร

คือเรื่องการท�ำ

เมื่อพบวัยรุ่นคนหนึ่งที่ผิด

ปกติแต่ก�ำเนิด อายุเกือบ ๒๐ แล้ว แต่ยังมีรูปร่างหน้ าตาเท่าเด็กอายุ
๑ ขวบอยู่ พูดง่ายๆว่าไม่มีการแก่เกิดขึ้นเลย ต่างจากมนุษย์ปกติที่
เริ่มกระบวนการแก่ชราตัง้ แต่ลืมตาดูโลก... เด็กคนนัน
้ ท�ำให้ฉันกับทีม
นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเบื้องหลังความชราภาพ
เอาชนะความแก่เฒ่าได้ส�ำเร็จ...

และต่อยอดไปพบวิธี

แต่เธอลองนึกภาพดูซิว่าถ้าฉันปล่อย

เทคโนโลยีที่ว่าออกไปตอนนี้ จะเกิดอะไรขึ้น?”
“ผู้คนที่ล้นโลกอยู่แล้ว

จะยิ่งทะลักล้นจนทรัพยากรหมดเกลีย
้ ง

และเหลือแต่ทะเลทรายให้อยู่อาศัย!”

“นัน
่ แหละ... ฉันจึงไม่ย่ำ� ซ�้ำรอยเท้าที่เดินผิดทางของพวกบุกเบิก

เทคโนโลยีทงั ้ หลาย

คือไม่ใช่แค่คิดประดิษฐ์อะไรได้ก็เข็นออกมาขาย

กันทันที สิ่งที่ฉันต้องถามเป็ นข้อแรกเสมอคือ ความสะดวกสบายของ

เรา ไปรบกวนโลกให้เดือดร้อนได้แค่ไหน? โลกพังเพราะเราตัง้ ค�ำถาม

นี ก
้ ันช้าไป เสร็จแล้วก็หาตัวคนผิดไม่เจอ เพราะทุกคนเหมือนมี
ส่วนร่วมโดยไม่รู้ตัวกันหมด”
ไอซิสหรี่ตามอง

‘เจ้านาย’

ของตนอย่างเริ่มไม่รู้สึกแปลกหน้ า

หายประหม่า ดังนัน
้ จิตสัมผัสจึงกลับมาท�ำงาน แล้วเห็นว่าชีวิตของเซธ
เหมือนถูกก�ำหนดให้มีเวลามากพอจะปฏิรูปโครงสร้างโลกใหม่ทัง้ หมด
ได้ทัน

“บอสคะ? ระบบการผลิตพลังงาน เส้นทางการคมนาคม ตึกราม

บ้านช่อง คงเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิน
้ เชิงเลยใช่ไหม? หนูเห็นเหมือนใน

ยุคของบอสนี่ ปั จจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตกลายเป็ นของฟรีหรือเกือบ
ฟรี ผู้คนพากันท�ำงานที่เหมาะกับความสามารถของตัวเอง ประมาณตัง้

หน้ าตัง้ ตาช่วยกันสร้างโลกใหม่ โดยไม่จ�ำเป็ นต้องกังวลเรื่องการกินอยู่
กันเท่าไหร่”

“ก็ต้องอย่างนัน
้ ”
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“บอสท� ำ ให้ ห นู นึ ก ถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ อั จ ฉริ ย ะอย่ า งเทสล่ า นะ

คะ ที่เคยคิดจะแจกจ่ายไฟฟ้ าให้ทุกคนฟรีๆ โดยการท�ำโลกทัง้ ใบเป็ น

หัวซุกหัวซุนจากการไล่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซี”

สาวแสนสวยทัง้ สองพากันอึ้งสนิท โดยเฉพาะส�ำหรับไอซิส พอ

ไดนาโม แล้วก็ดูมีความเป็ นไปได้ด้วย... แต่พอมาเจอค�ำถามเดียวจาก

นึกตามค�ำบอกเล่าของบอสที่ว่า

นี้แหละที่ท�ำให้โปรเจกต์ของเทสล่าปิ ดตัวลงสนิท...

เลยสักนิดเดียว

นายทุน คือแจกฟรีแล้วพวกเขาจะท�ำก�ำไรกันยังไง? และค�ำถามแบบ

ไม่มีใครในระบบ

ทุนนิยมอนุญาตให้มีไฟใช้ฟรี แต่ดูเหมือนยุคของบอสก�ำลังจะมีใช้กัน...

‘พาแม่หนีหัวซุกหัวซุนจากการไล่ฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์’ ก็ถึงกับรู้สึกว่าเกิดมาตนไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์
“ฉันเกิดมาในยุคที่ใครอยากฆ่ายิวไม่เป็ นไร แต่ถ้าใครเป็ นลูกยิว

ระบบเศรษฐกิจในยุคของบอสต้องไม่ใช่แบบทุนนิยมแน่ๆ”

จะมีโทษสมควรตาย! ฉันจึงรู้ดีกว่าใครว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ขนาดไหน ยิ่ง

คือ ไม่ใช่สังคมนิยมที่ฝันจะให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ทุนนิยมที่เปิ ด

จากโลก

“อือ...” เซธรับ “ระบบเศรษฐกิจในยุคของฉัน จะเป็ น ‘โลกนิยม’

อ้าให้ใครมือยาวสาวได้สาวเอา

แบ่งพวกไว้รบราชิงเขตแดนกัน”
คะ?”

แล้วก็ไม่ใช่พวกชาตินิยมที่แบ่งพรรค

“ไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เคยๆนิยม แล้วงัน
้ ‘โลกนิยม’ นี่คือยังไงล่ะ
“คือโลกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน... จะไม่มีใครได้กินถ้าอีกหลาย

คนยังอด!”

“เท่จัง!

หนูเห็นภาพความเคลื่อนไหวในโลกใหม่เป็ นฉากๆเลย

ไม่มีใครงอมืองอเท้า ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแบมือขอกิน!”
มะแมมีเรื่องติดใจ จึงถามเมื่อเห็นสบโอกาส

ชนชาติอ่ น
ื ๆก็คิดคล้ายอย่างนัน
้

หลงตัว เห็นแก่ตัว และชัว
่ ร้ายที่สุด!”

ที่อยากให้เผ่าพันธุ์ยิวหมดไป
คือไปพิพากษากันว่ายิวนัน
้

ไอซิสโคลงศีรษะ

“มนุษย์พร้อมจะเชื่ออะไรบ้าๆตามกัน ไม่รู้ท�ำไม”

“ฉันเคยเงยหน้ ามองฟ้ าแล้วปฏิญาณว่า คอยดู! วันหนึ่งฉันจะบีบ

ให้ทงั ้ โลกรู้สึกเป็ นหนี้ความรัก
การแบ่งแยกให้จงได้!”

ความเมตตากรุณาจากคนยิวที่รังเกียจ

ปณิ ธานนั ้น ชวนให้ มะแมทอดสายตามองผู้ที่ ตนนั บถื อ เป็ นนาย

ก่อนออกความเห็นด้วยอาการสะท้อนใจ

“ที่ผ่านมา บุคคลผู้ยิ่งใหญ่อย่าง ‘จีซัส ไครสต์’ ก็เป็ นชาวยิว

“บอสคะ ถ้าไม่พูดกันเรื่องบารมีเก่า เอาเฉพาะชาตินี้ บอสได้แรง

‘อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์’ ก็เป็ นเยอรมันเชื้อสายยิว เท่านี้น่าจะเพียงพอให้

เซธปรายตามองมะแม

เป็ นผู้เปลี่ยนโลกทัศน์แก่มนุษยชาติได้”

ขับดันจากไหนมาท�ำอะไรอย่างที่ท�ำไปทัง้ หมด?”

“ความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตมาดร้าย และความอยาก

เอาชนะปี ศาจที่ปะปนมาอยู่กับหมู่มนุษย์ นัน
่ แหละแรงขับส�ำคัญที่ท�ำให้
ฉันอยากเอาชนะความตาย เพื่อสร้างโลกใหม่ให้เสร็จเสียก่อน!”
ค�ำตอบนัน
้ เรียกความสนใจจากสองสาวให้ตาตื่นอีกครัง้

“ฟั งดูเหมือน... บอสเคยเจออะไรที่มันแย่มากๆมางัน
้ แหละ”

“พ่อของฉันเป็ นเยอรมัน ส่วนแม่เป็ นยิว แบบว่ารักแรกพบน่ะ

นะ... ฉันเกิดในปี ๑๙๑๘ หลังจากอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมัน
ประมาณหนึ่งปี ... พ่ออยู่ไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าตอนอายุ ๑๕ ฉันต้องพาแม่หนี
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โตฉันก็ยิ่งพบว่าไม่ใช่แค่พวกนาซีหรอก

โลกยอมรับแล้วนะคะว่าชาวยิวพร้อมจะเผื่อแผ่ความรัก และกระท�ำตน
“นัน
่ แหละ! หลายคนท�ำเป็ นลืมว่าจีซัสกับไอน์สไตน์เป็ นยิว แต่

ดันแกล้งจ�ำว่าไชล็อกพ่อค้าหน้ าเลือดมีตัวตนอยู่จริง

ทัง้ ที่เป็ นแค่ตัว

ละครของเชกสเปี ยร์ แถมยกให้ไชล็อกเป็ นภาพแทนชาวยิวทัง้ หมดเสีย
อีก คือขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ ไร้ความเป็ นธรรม แล้วก็แกล้งเฉือนเนื้อ
ลูกหนี้เล่นเพื่อความสะใจได้ลงคอ”
มะแมยิม
้ กร่อยๆ

เมื่อนึกได้ว่าแม้แต่คนไทยก็ยังชอบด่าคนขีง้ ก

ว่า ‘แกนี่มันยิวจริงๆ’ ทัง้ ที่อาจไม่รู้ที่มาที่ไปแม้แต่น้อยเลยด้วยซ�้ำ จึง
เริ่มเห็นภาพว่าชาวยิวส่วนใหญ่ต้องเจออะไรมาบ้าง
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ไอซิสซึ่งมีประสบการณ์คบหาชาวยิวมาบ้าง อดคิดไม่ได้ว่ายิวชัว
่

มันก็ชว
ั ่ จริงๆ เห็นแก่ตัวและดูถูกคนอื่นได้เหมือนเป็ นโรคจิต ด้วยความ

ทะนงในความเป็ นชาติพิเศษที่ฉลาดเกินเผ่าพันธุ์อ่ น
ื ๆ แต่ยิวดีก็ดีใจหาย
ทุ่มเทตนเองให้ใครต่อใครโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆได้เช่นกัน
“พอถึงเวลาที่โลกต้องการความช่วยเหลือ

อ�ำนาจเพื่อความเป็ นปึ กแผ่น

ต้องการการรวบ

และบอสก็เป็ นคนเดียวที่เตรียมไว้เพื่อ

การนัน
้ ... คราวนี้คงบันทึกไว้ในความทรงจ�ำของมนุษยชาติอย่างถาวร
เลยค่ะ ว่ายิวใจดีขนาดไหน”

เซธหัวเราะเอื่อยๆในล�ำคอ

“เดี๋ยวก็มีคนด่าอีกนัน
่ แหละว่าเห็นไหม

นึกแล้ว

ยิวมันอยาก

ขึ้นอย่างเป็ นไปเองโดยปราศจากผู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะบอส?”

“ใช่! ทุกคนงงกันหมดว่าก่อนมีกาลเวลาและอวกาศ แรงดึงดูด

มันมาจากไหน แล้วมันคืออะไรกันแน่... วันหนึ่งฉันอยู่ในสมาธิ และ

สัมผัสถึงแรงดึงดูด รู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังงาน แต่มันก็เป็ นแรงเดียวที่ยึด
เหนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก แรงดึงดูดเป็ นธรรมชาติท่น
ี ่ ากลัว ชวนขน

หัวลุก เพราะมันไม่มีตัวตน แต่เป็ นนามธรรมขัน
้ ปฐม ที่เป็ นส่วน
ส�ำคัญให้นามธรรมอื่นๆ ตลอดจนรูปธรรมทัง้ หลาย ปรากฏมีขน
ึ้
มา และเกาะติดอยู่กับกันและกันได้”
ไอซิสพยักหน้ า

“ดวงดาวและทุกสิ่งปรากฏอยู่ในจักรวาล ก็เพื่อความพอดีที่จะมี

ครองโลก และแล้วก็ได้ครองจริงๆ... ฟ้ าลิขิตซะด้วยนะ จับพลัดจับผลู

ชีวิตได้”

คนเดียวที่มีเวลาพอจะอุทิศชีวิตให้กับการรับมือมันอย่างเป็ นรูปธรรม”

รู้จักต้นก�ำเนิ ดของจักรวาลได้เช่นกัน!”

ฉันเป็ นคนหนึ่งที่รู้ล่วงหน้ าเกี่ยวกับหายนภัยระดับโลกาวินาศ

แต่เป็ น

ไอซิสจ้องเซธเขม็ง ดวงตามรกตทัง้ คู่ส่องแววอยากรู้เจิดจ้า

“ บ อ ส เ ห็ น ม า ตั ้ ง แ ต่ เ มื่ อ ไ ห ร่ ค ะ ว่ า โ ล ก จ ะ ห มุ น เ ข้ า สู่ ยุ ค

เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่?”

“มันมาจากฟิ สิกส์

ที่เห็นโลกและจักรวาลเป็ นเครื่องจักร

หาชิน
้ ส่วนส�ำคัญที่สุดของจักรวาลได้
ทัง้ หมดได้”

เราก็รู้จักตัวแปรส�ำคัญที่สุด

ในการค�ำนวณเกี่ยวกับจักรวาล อย่างนัน
้ ใช่ไหมคะ?”

“ความดึงดูดไม่ได้มีผลกับวัตถุอย่างเดียว มันยังท�ำให้จิตหลงติด

ได้ด้วย เมื่อจิตหลงติดอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรเป็ นอะไร ส�ำคัญมัน
่ หมายว่า

พวกเขาสันนิษฐานว่าถ้า

ขาวบ้าง กรรมด�ำบ้าง ทัง้ หมดทัง้ ปวงในจักรวาล ล้วนเป็ นสภาพ

ก็จะเข้าใจและพยากรณ์จักรวาล

มีตัวมีตน... และความไม่รู้นัน
้ เอง ได้ก่อภาวะแห่งรูปนามขึ้นด้วยกรรม
แวดล้อมเพื่อตกรางวัลและลงโทษสัตว์ผู้ก่อกรรมเท่านั น
้ เอง”

“หนูพอจะเข้าใจรางๆแล้ว” มะแมเอ่ย “พอบอสหันมาสนใจศึกษา

“แล้วชิน
้ ส่วนที่ว่านัน
้ คืออะไรคะ?”

จนเกิดสัมผัสเห็นแจ้งในกรรมวิบาก บอสก็เริ่มคิดสูตรพยากรณ์จักรวาล

ขณะที่มะแมฟั งงงๆ ไอซิสกลับเห็นภาพได้ทันที เนื่องจากมีความ

เป็ นต่างๆ แล้วหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับจักรวาล เหมือนหลักขัน
้

“แรงดึงดูดไง!”

รู้ทางฟิ สิกส์และดาราศาสตร์สมัยใหม่รองรับ

“อย่างที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าแรงดึงดูดมีมาก่อนกาลเวลาและ

อวกาศ กับทัง้ เป็ นต้นเค้าว่าท�ำไมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล จึงถูกสร้าง
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“แปลว่าถ้าเรารู้เบื้องหลังการมีชีวิต

เล่าแบบ

ก่อนที่จะมาผสมกับโหราศาสตร์...

รวบรัดคือเมื่อ ๖๐ ปี ก่อน ฉันมีโอกาสอยู่กับพวกนักฟิ สิกส์ร้อนวิชากลุ่ม
หนึ่ง

สาวเลือดผสมย่นคิว
้ อย่างพยายามคิดตาม

เซธผงกศีรษะ

“เมื่อฉันค้นพบวิธีพยากรณ์อันเป็ นต้นแบบของซีอุส”

“แล้วบอสได้ต้นแบบการพยากรณ์มาจากต�ำราไหน?”

“นัน
่ แหละ เมื่อรู้เหตุผลของความมีชีวิตได้ ก็เท่ากับท�ำความ

จากแรงขับดันของกรรมวิบาก เริ่มจากการจ�ำแนกมนุษย์และสัตว์ออก
พื้นฐานของโหราศาสตร์ใช่ไหมคะ?”

เซธทอดตามองสาวไทยด้วยความระลึกถึงอัคระ

ครัง้ แรกที่คุย

กับอัคระเกี่ยวกับสูตรการพยากรณ์จักรวาล อัคระก็หัวไวและเข้าใจเขา
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ได้เร็วเหมือนอย่างนี้
“ใช่!

ฉันเริ่มคล�ำทางมะงุมมะงาหรามาจากจุดเริ่มต้นนัน
้ อย่างที่

เธอว่า มะแม”
คะ?”

“แล้ ว บอสจะยกพุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาของโลกใหม่ ห รื อ เปล่ า
“เดิมทีศาสนาของฉันคือวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คือศาสดา

ร่วมกัน

แต่เมื่อพุทธศาสนาตอบค�ำถามที่วิทยาศาสตร์ไม่มีวันตอบ

ได้ พระพุทธเจ้าก็กลายเป็ นศาสดาของฉันแทน... แต่โลกใหม่ต้องการ
ความสามัคคีกันเหนือสิ่งอื่นใด

ฉันจะสร้างแรงยึดเหนี่ยวพลโลกด้วย

แนวทางของลัทธิยูนิตาเรี่ยน คือ นับถือองค์จีซัสในฐานะมนุษย์ธรรมดา

ผู้มีอ�ำนาจความรักที่ยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันก็เปิ ดใจรับพุทธศาสนาว่าเป็ น
วิถีแห่งการไขความลับจักรวาล ด้วยวิธีที่ ‘ลองเองจะรู้เอง’ ”
ไอซิสฟั งแล้วทักยิม
้ ๆ

“ลัทธิยูนิตาเรี่ยนนี่ นักบวชยิวก็เป็ นคนริเริ่มใช่ไหมคะบอส?”
เซธยักไหล่ตอบ

“ใครเริ่มไม่ส�ำคัญเท่ากับใครได้ใช้ ในยุคของฉัน ทุกคนจะมีสิทธิ ์

ได้รับค�ำพยากรณ์จากซีอุส เพื่อให้รู้ตัวว่ามีสิทธิเ์ กิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง
แต่ท่ส
ี �ำคัญกว่านั น
้

คือจะได้พิสูจน์ ว่าสัตว์โลกย่อมเป็ นไปตาม

กรรม ทุกอย่างในชีวิตจะดีขน
ึ ้ เรื่องร้ายจะบรรเทาลง เมื่อสามารถ
หักห้ามใจ เอาชนะสิ่งยั่วยุให้ผิดศีล ๕ ได้ทุกข้อ เป็ นเวลาต่อเนื่ อง

สัมผัสทุกสิ่งรอบตัวที่ปรากฏอยู่ ณ บัดนัน
้ นิ่งครู่หนึ่งก่อนลืมตาโพลง
แล้วโพล่งออกมาดังๆ

“เป็ นเมียบอส?”

ไง?”

“ท�ำไมต้องตะโกนด้วย” เซธดุขรึมๆ “ไม่อายบ่าวไพร่บ้างหรือ
สาวเลือดผสมท�ำหน้ าเหรอหรา หันมาถามมะแม
“เมื่อกีฉ
๊ ันพูดดังเหรอ?”

สาวไทยอดหัวเราะไม่ได้

แต่ก็เงียบๆไม่ตอบค�ำหรือแสดงท่าที

ใดๆ เนื่องจากก�ำลังใจสัน
่ เมื่อทราบความจริงทัง้ หมด
ขณะนัน
้

เซธโบกมือเป็ นสัญญาณให้บรรดาคนงานซึ่งยืนคอย

ปรนนิบัติอยู่ในระยะ ๒๐ เมตรนอกศาลาแปดเปลี่ยม มาน� ำของคาวออก
ไป แล้วยกของหวานเข้ามาแทน

เรือพายล�ำใหญ่

กัน
้ แดดด้วยหลังคาผ้าใบโค้งสีขาว มีนายท้าย

คอยยืนพายให้ลอยล�ำเอื่อยไปในทะเลสาบ
ใจพลอยนิ่งตาม

รอบด้านเหมือนหยุดนิ่งให้

แผ่นฟ้ าและผืนน�้ ำสุดลูกหูลูกตาพลอยเปิ ดใจให้ว่าง

โล่ง แต่ละขณะท่ามกลางความสงัดงาม คือการดื่มด�่ำไปกับสีสันอันเป็ น
อมตะแห่งธรรมชาติ สรรพสิ่งรอบรายดูจะคงอยู่แต่ในนาทีนี้ และท�ำท่า
ว่าจะไม่มีนาทีสุดท้าย

บนเบาะแดงหนาหนุ่มตรงกลางเรือ

หนึ่งบุรุษกับสองสตรีนัง่ หัน

นานพอ”

หน้ าเข้าหากัน และเริ่มสนทนาเบาๆหลังออกจากฝั ่ งมาเป็ นครู่

ว่า ‘ยอมอดตายดีกว่าผิดศีล’ แล้วสัมผัสได้ชัดทีเดียวว่าทัง้ โลกจะสว่าง

ฉันจ�ำเป็ นต้องมีทุกองค์ประกอบของจักรพรรดิ

มะแมยิม
้ สดชื่น นึกถึงยุคที่ผู้คนพากันตัง้ ความคิดไว้พร้อมๆกัน

เรืองรองประดุจดาวฤกษ์

“บอสคะ” สาวผิวสีแทนลูกครึ่งอียิปต์ท�ำหน้ าจริงจังขึ้น “จนป่ าน

นี้พวกหนูยังไม่รู้เสียที ว่าระดับ ๕ คืออะไร”

นัยน์ตาสีเหล็กของเซธทอดมองตอบอย่างอ่อนโยน

“นัง่ อยู่ด้วยกันอย่างนี้ น่าจะสัมผัสรู้ได้ด้วยตัวเองแล้ว”

ไอซิสท�ำหน้ าสงสัย ก่อนส�ำรวมใจเป็ นอุเบกขา แผ่จิตเปิ ดกว้างรับ
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“เมื่อถึงเวลาสถาปนาอาณาจักร และปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
และองค์ประกอบหนึ่ง

ที่ส�ำคัญอย่างขาดไม่ได้คือมเหสี พิธีแต่งตัง้ พร้อมงานอภิเษกสมรสจะมี
ขึ้นในวันเดียวกัน มีศักดิเ์ ทียบเท่ากัน ไม่มีใครใหญ่หรือเล็กกว่า”
เซธเอ่ยเสียงเรียบ

“ควีนของบอสมีทงั ้ หมดกี่คนคะ?”

แน่นอน มีแต่ไอซิสที่กล้าถามเช่นนัน
้

“เจ็ด!” ตอบแล้วเบือนหน้ าไปเมียงมองยอดเม้าท์คุกนิ่ง “แผ่น
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ดินของโลกจะเปลี่ยนไป จ�ำนวนประเทศจะน้ อยลง แต่ฉันก็ไปนัง่ คุม

กว่า จึงเอนกายสวมกอดอีกฝ่ ายด้วยสองแขนเรียว

ทัว
่ ๆ”

ที่รัก”

ทัง้ หมดไม่ไหวอยู่ดี ต้องส่งพวกที่ฉันไว้ใจในระดับ ๕ ไปเป็ นตัวแทนกัน
“ว่าที่ควีนทัง้ หลายมาพบบอสหมดแล้ว?”

ว่าแล้วก็ย่ น
ื หน้ าไปจุ๊บแก้มเพื่อนรักทีหนึ่ง ก่อนคลายวงแขนหัน

“ครบหมดแล้ว... มเหสีแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม เธอสองคนเป็ นกลุ่ม

มาถามเซธ

“แบ่งกลุ่มด้วยอะไรคะ?”

ของหนูเกิดจากความเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า?”

“ก็แปลว่าการแบ่งข้าง แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย จะไม่หมดไปอยู่ดี”

สร้างโลกใหม่มากกว่าคนอื่น

“ถามหน่อยเถอะ

ประชาราษฎร์กันหมด”

สุดท้ายที่มาท�ำความรู้จักกัน”

“ความเข้ากัน และสายสัมพันธ์ที่จะมีต่อไปถึงลูกหลาน”

“การจัดแบ่งอย่างถูกต้อง ดีกว่าการรวมกันอย่างผิดพลาด”
จริงๆหนูไม่ได้น้อยใจหรอกนะ

แต่สงสัยว่า

ท�ำไมมะแมถึงได้ระดับ ๕ ทัง้ ที่ยังไม่เคยท�ำงานให้บอสเลย? หนูอยู่กับ
บอสมาตัง้ กี่ปีเพิ่งมีสิทธิเ์ จอหน้ าเดี๋ยวนี้เอง”

“เธอถึงระดับ ๕ นานแล้ว แต่ต้องรอมาพบฉันพร้อมมะแม ไม่งน
ั้

ถ้ามาก่อนนานๆ ก็อาจเข้ากันยาก หรือรู้สึกเสมอกันยากขึ้น”

มะแมเหลือบแลเพื่อนสาวด้วยความฝื นเกร็งหน่อยๆ และชิงถาม

เซธด้วยความอยากเบี่ยงเบนประเด็น
“ระดับ ๕ เป็ นใครได้บ้างคะ?”

“มเหสี โอรส ธิดา แล้วก็มุขมนตรี พูดง่ายๆคือคนใกล้ชิดสนิท

ที่ฉันไว้ใจให้ท�ำหน้ าที่ส�ำคัญแทนได้ น� ำผู้คนแทนฉันได้... แต่แน่นอน
ว่าเมียของฉันและสายเลือดของฉันเท่านัน
้

ให้การยอมรับเป็ นตัวแทนสืบราชวงศ์จริงๆ”

ที่ภายภาคหน้ ามหาชนจะ

“หนูว่าไอซิสต้องเป็ นคนโปรดของบอสยิ่งกว่าใคร”
เซธหันมายิม
้ ให้มะแม

“ท�ำไมถึงคิดอย่างนัน
้ ?”

“หนูไม่เคยเห็นใครทัง้ สวย ทัง้ เก่ง แล้วก็มีออร่าเจิดจ้าเท่าเขามา

ก่อน เมื่อครู่จะมาลงเรือ หนูเห็นสัดส่วนและความสูงของเขาตอนเดินคู่
กับบอสเหมาะกันยิ่งกว่าอะไร คนไทยเรียกกิ่งทองใบหยก”

ไอซิสเอียงคอหัวเราะอย่างรู้ทันว่ามะแมพยายามยกให้ตนเด่น
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“ยั ง ไงเราก็ จ ะเป็ นเพื่ อนที่ มี ค วามรู้ สึ ก เสมอกั น ตลอดไปนะจ๊ ะ

“ลูกๆของพวกหนูจะเป็ นที่รักของมหาชนใช่ไหมคะบอส
“ทัง้ ราชวงศ์ของฉัน

นิมิต

จะเหนือสามัญชนขึ้นมาอย่างรู้ตัวว่าทุ่มเท
ไม่ใช่เพราะส�ำคัญว่ามีก�ำเนิดสูงส่ง

กว่าคนอื่น ฉะนัน
้
ก็ไม่น่าแปลกใจหากจะเป็ นที่รัก เป็ นขวัญใจของ

“หนูเห็นนิ มิตเหมือนมีหนุ่มหล่อสาวสวยเดินตามลูกๆของหนูกัน

เป็ นพรวน บนเส้นทางสู่ภูเขาที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง มันหมายความว่า
ยังไงคะ?”

“หมายความว่าในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกล

ลูกๆของพวกเธอจะ

รู ป ร่ า งหน้ าตาดี ไ ปเพื่ อ เป็ นแรงบั น ดาลใจให้ ป ระชาชนศรั ท ธาความดี

ที่สวยงาม ต่างจากปั จจุบัน ที่บรรดาเทวดานางฟ้ าตกสวรรค์ทงั ้ หลาย
พากันแปลงร่างเป็ นดาวโป๊ บ้าง
มิจฉาชีพหน้ าซื่อใจคดบ้าง

เป็ นพวกถือโอกาสขายตัวบ้าง

เป็ น

เลยชวนให้ผู้คนยุคนี้นึกถึงรูปงามคู่ความ

ใจด�ำ แล้วพากันเลิกเชื่อเรื่องเทวดานางฟ้ ากันไปหมด”

มะแมฟั งแล้วเห็นภาพเปรียบเทียบ โลกมนุษย์วันนี้เหมือนสถานี

เปลี่ยนศิริให้เป็ นกาลกิณี

ราวกับบรรดาคนมีบุญเก่าทัง้ หลายจะนัดกัน

กระตุ้นมวลชนให้อยากไหลลงนรก
เรื่องสกปรกเป็ นเพื่อนกัน

เห็นคนดีเป็ นตัวตลก

ส่งตาแลยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตามเซธ

เห็นคนท�ำ

ความงดงามของ

เม้าท์คุกเหมือนลางสวรรค์ และนัน
่ ก็เตือนให้นึกถึงอัคระขึ้นมา เขาไม่
เคยวาดแผนสร้างโลกใหม่ได้ชัดเจนเป็ นฉากๆเท่าเซธเลย
ก็พูดถึงความฝั นอันแรงกล้า
มนุษย์เท่านัน
้

อย่างมาก

ที่จะเปลี่ยนโลกใบเก่าด้วยก�ำลังใจเกิน
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เซธสัมผัสความคิดของมะแม จึงเอ่ยอย่างปรานี
“ความส�ำเร็จที่ย่ง
ิ ใหญ่

บางครัง้ ก็ไม่น่าภูมิใจเท่าความยิ่ง

ใหญ่ท่ไี ด้พยายาม”

มะแมสะดุ้ง หันขวับมาสบตาเซธ ก่อนเบือนหน้ าไปมองชายฝั ่ ง

แทนโดยไม่พูดอะไร ปล่อยให้บุรุษผู้จะได้เป็ นเจ้าของโลกกล่าวต่อ
“ส�ำหรับจักรพรรดิผู้หลงโลก

มักได้อ�ำนาจมืดมาจากการรบรา

และเข่นฆ่าผู้คน แต่จักรพรรดิผู้เป็ นธรรม ล้วนได้อ�ำนาจสว่างมาจาก
การให้ทานกับสิ่งมีชีวิตไม่เลือกหน้ า อัคระไม่ได้ตายเปล่า เส้นทางการ

เกิดตายของเขาแค่ทอดยาวไปบนวิถีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีธรรม

เป็ นแสนยานุภาพอันเกรียงไกร และจะไม่มีใครเอาชนะได้”

มะแมชักเอะใจ

สายตาและรอยยิม
้ ชนิดนัน
้ เหมือนแฝงเลศบาง

อย่างอยู่ แต่จะกลัวอะไร ในเมื่ออยากรู้รุนแรงเกินห้ามใจขนาดนี้
“อยากรู้จริงๆสิคะบอส เมื่อไหร่หนูจะได้เจอพี่อัคอีก?”

หางเสียงสัน
่ พลิว
้ ด้วยความระย่อกับสายตามีอ�ำนาจของเซธ
“เธออาจจะต้องเสียใจในภายหลังนะ”

หญิงสาวผู้รอค�ำตอบด้วยใจระทึกกัดริมฝี ปาก

หากการรู้ความ

จริงทัง้ หมดจะต้องท�ำให้เสียใจ หล่อนควรจะยังยินดีที่ได้รู้อยู่หรือไม่?

“ค่ะบอส อย่างน้ อยหนูไม่ต้องเสียใจที่รู้ความจริงเพียงครึ่งเดียว

ก็แล้วกัน!”

“ใครบอกเธอล่ะ”

ความลับที่ส�ำคัญบางประการ

เซธหัวเราะกระหึ่ม มะแมแปลความหมายไม่ออก แล้วก็คร้าน

ยังคงจ�ำตัวตนเดิมได้อย่างต่อเนื่อง เราก็ไม่อาจปรับสภาพความรู้สึกให้

เซธหัวเราะเบาๆก่อนท�ำหน้ านิ่ง ระบายลมหายใจยืดยาวก่อนเผย

“ก็บอสจะได้เป็ นจักรพรรดิ ไม่ใช่พี่อัค... บอสชนะแล้ว!”

จะพยายามแปล เพราะอาจรู้สึกไม่ดีถ้าให้นึกว่าเซธก�ำลังหัวเราะแบบผู้
ส�ำคัญตนเป็ นพระเจ้า

ถึงรู้ว่าอัคระเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างทรงเกียรติ แต่เมื่อนึกถึง

ร่างไร้วิญญาณที่ถูกทิง้ ไว้อย่างเดียวดายในรถ

เพียงเพื่อให้คนเลวคน

หนึ่งรอดไปเป็ นคนดีได้ น�้ ำตาก็ร้ น
ื ขึ้นมาด้วยความสงสารจับใจ ศพของ
์ รีไปเทียบกับเซธได้เล่า?
เขาเหมือนคนแพ้หมดรูป ที่ไหนจะเหลือศักดิศ
ถ้าอัคระไม่เอาตัวมาบัง

ปล่อยให้หล่อนถูกยิงตายตัง้ แต่ตอนอยู่

มะแมอาจเป็ นวิญญาณที่มองย้อนกลับมาแล้วภูมิใจในตัวเอง

มากกว่านี้ ไม่น่าท�ำให้หล่อนต้องถามตัวเองไปจนชัว
่ ชีวิตที่เหลือ ว่ามีค่า
แค่ไหน ถึงเอาชีวิตเขามาแลกเพื่อให้หล่อนได้อยู่ต่อ?

ตัง้ ปณิธาน หากพบกันอีก หล่อนจะเป็ นฝ่ ายพลีชีวิตให้เขาบ้าง!
“เศร้าไปท�ำไม เดี๋ยวก็เจอกัน”

เซธเอ่ยมาเนือยๆ แต่น้� ำเสียงของคนรู้ล่วงหน้ าได้จริง ก่อให้เกิด

ความอยากถามขึ้นมาทันใด
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“อยากรู้จริงๆหรือ?”

มะแมพยักหน้ าน้ อยๆพลางพึมพ�ำ
“ยกเว้นบอส”

ในเรือ

“เมื่อไหร่เหรอคะ?”

“ถึงแม้ค้นพบเทคโนโลยียืดอายุ

แต่ฉันประจักษ์ว่าตราบเท่าที่

เป็ นอีกคน การปรับสภาพร่างกายให้สดใหม่ในแต่ละครัง้ อาจช่วยให้

รู้สึกเหมือนกลับเป็ นหนุ่มก็จริง แต่ก็หลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายเยี่ยงคน
ดูโลกมานานแบบคนแก่ไม่ได้อยู่ดี”

ไอซิสนึกออก และยิงค�ำถามเข้าเป้ า
“บอสวางแผนไว้ว่าจะอยู่กี่ปีคะ?”

“ไม่เกิน ๑๔๐ คือนับจากนี้อีก ๕๐ ปี เมื่อโลกใหม่ตงั ้ มัน
่ สมบูรณ์

แล้ว ฉันจะเลิกต่ออายุ เพื่อเข้าสู่กระบวนการลืมเลือนตามธรรมชาติ ได้

จากโลกนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามทางของฉัน”

มะแมยังข้องใจ จู่ๆเซธเปลี่ยนเรื่องอัคระมาเป็ นเรื่องอายุขัยของ

เขาได้อย่างไร และกระแสความข้องใจนัน
้
ก็ดึงสายตาของเซธมาสบ
ด้วยเต็มๆ

“หลังฉันตาย ก็ต้องมีลูกสืบทอดบัลลังก์... เธอทายซิว่าใคร?”

ดุจพื้นเรือทะลุหาย มะแมคล้ายร่วงหล่นลงสู่ธารน�้ ำแข็งยะเยียบ

เบื้องล่าง ตัวชาจากหัวจรดเท้า แทบหมดความรู้สึกไปชัว
่ ขณะ
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บทที่ ๓๐

อะไรๆที่นึกว่าเข้าใจมาทัง้ สิน
้ ทัง้ ปวง พลันหายวับไปกับตา สัมผัส

ทางใจบอกว่าเซธพูดความจริงทุกค�ำ!

หลังกลับจากนิวซีแลนด์

์ ี่เพิ่งได้รับมา
อภิสิทธิท

ชีวิตยังคงด�ำเนินตามปกติ ยกเว้น

นัน
่ คือสามารถเป็ นฝ่ ายโทร.หาเซธได้ตาม

ต้องการ

โทรศัพท์ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด หล่อนแค่รู้วิธีโทร.ออก คือ

กดปุ่มรับสายแช่ไว้นานพอก็เท่านัน
้

์ ิ เ ศษของว่ า ที่ ร าชิ นี แ ห่ ง องค์ จั ก รพรรดิ ไ ปสอง
เคยลองใช้ สิ ท ธิ พ

หน ทว่าทัง้ สองหนนัน
้ ก็ปรากฏข้อความขึ้นมาบนหน้ าจอว่า “กรุณารอ
้ มะแมเลยไม่โทร.อีกเลย
สัญญาณเรียกกลับ” ตัง้ แต่นัน

อย่างไรก็ตาม เซธโทร.มาสม�่ำเสมอ ให้เวลาหล่อนวันละ ๕ นาที

บ้าง ๑๐ นาทีบ้าง เพื่อเป็ นการสร้างความผูกพันตามธรรมชาติของคน

ที่ก�ำลังจะใช้ชีวิตด้วยกัน หากวัดตามเกณฑ์ของการคบหาสานสัมพันธ์

รัก ก็อาจดูเหมือนเขาเจียดเวลาให้หล่อนน้ อยไป แต่หากมองว่าเซธเอา
เวลา ๑๐ นาทีไปท�ำงานใหญ่ วางแผนสร้างโลกใหม่ได้เป็ นอเนกอนันต์

ก็ต้องเรียกว่าเขาใจดี มอบอะไรให้หล่อนยิ่งกว่าทองค�ำแท่งวันละหลาย
หีบแล้ว

น�้ ำเสียงทุ้มลึกของบุรุษผู้ทรงอ�ำนาจมากที่สุดในโลก

เหมือน

หลอมหล่อนให้ละลายได้ทุกครัง้ ลืมตัวลืมตนไปหมดว่าเป็ นใคร ควรจะ
มีค่าน่าต่อรองได้แค่ไหน
แต่พอวางสาย

กับอัคระนัน
้

มะแมก็ชอบมานัง่ นึกเปรียบเทียบ

ยามเมื่ออยู่

แน่ใจว่าตนเป็ นคนที่เขารักและยอมแลกทุกสิ่งเพื่อให้ได้

หล่อนมา แต่กับเซธ หล่อนไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าตนอยู่ในฐานะอะไรกันแน่...
ตลอดเวลาที่อยู่ในปราสาทของเซธ

เนื้อตัวหล่อนด้วยไฟปรารถนาเลยสักหน

มะแมไม่เคยเห็นเขามอง

ซึ่งแง่ดีคือไม่รู้สึกว่าตนเป็ น

เพียงวัตถุทางเพศชัน
้ สูงที่เอาไว้ประดับบัลลังก์จักรพรรดิ แต่แง่เสียคือ
ได้เห็นว่าหล่อนมาอยู่ตรงนี้ เพียงเพราะมีดีพอจะช่วยงานสร้างโลกใหม่
ไม่ใช่เพราะมีเสน่ห์พอจะมัดใจเซธไว้ได้

จากการเสียความเชื่อมัน
่ กลายเป็ นชนวนให้คิดมาก เช่น พอมา
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นัง่ นับล�ำดับการมีโอกาสติดต่อท�ำความรู้จักกับเซธแล้ว
หล่อนอยู่อันดับ ๗...

พูดง่ายๆคือมาที่โหล่!

แต่ความหมายทางใจกับเซธล่ะ หล่อนเป็ นที่เท่าไหร่?
ด้วยความเป็ นผู้หญิงสวย

ของผู้ชายทุกคน

หล่อนเคยชินกับการเป็ นที่ปรารถนา

และด้วยความเป็ นผู้หญิงเก่ง

เป็ นหมายเลขหนึ่งมาตลอด

ค�ำนัน
้ แหละที่ผู้หญิงอย่างหล่อนต้องการ ไม่ใช่บัลลังก์จักรพรรดิ!

ก็ต้องบอกว่า

หล่อนเคยชินกับการ

จู่ๆวันหนึ่ งก็ต้องมาตัง้ ค�ำถามว่านี่ หล่อนเป็ นที่โหล่ในสายตาใคร

ร่วม

เห็ น ภาพความเป็ นมหาอ� ำ นาจแห่ ง ราชวงศ์ ที่ ต นก� ำ ลั ง จะมี ส่ ว น
ส�ำเหนียกว่าคนทัง้ แผ่นดินต้องยอบกายพินอบพิเทาให้

ว่ารู้สึกดีกับเงื้อมเงาความเป็ นใหญ่ในวันหน้ า
จะออกไปแจกของย่านไหน

อนุเคราะห์จากหล่อนบ้าง เสร็จแล้วตกเย็นกลับมานัง่ อิ่มใจ ลงบันทึกว่า
วันนี้สร้างผลงานในโลกใหม่ไว้กี่ชน
ิ้

เซธออกปากจะยกแว่นแคว้นให้ปกครอง

ว่าแว่นแคว้นดังกล่าวใหญ่โตมโหฬารปานไหน

ใหม่ปรากฏ อย่างไรก็ต้องอยู่ในความปกครองของเซธอยู่ดี ไม่ว่าจะอยู่

ดาวดึงส์ข้ น
ึ มา

แห่งหนต�ำบลใด หากไม่สมัครใจอยู่ในอาณาจักรของเซธ ก็เหลือทาง
เลือกที่เป็ นไปได้ คือ ดวงจันทร์กับดาวอังคารเท่านัน
้ !
นี่แบเบอร์ออกมาแล้ว

กรรมดีที่สร้างไว้

ตอบแทนด้วยการให้

หล่อนอยู่ในอาณาจักรแห่งองค์จักรพรรดิเยี่ยงนางพญา
พระเจ้าเซธมหาราช แค่นี้ไม่พอแล้วแค่ไหนถึงจะพอ?

เป็ นรองก็แต่

เกือบๆจะปลงตกก็คิดขึ้นมาอีก ตลอดทัง้ รัชสมัยของเซธซึ่งรู้ล่วง

ตื่นเช้ามาก็อาจนัง่ นึกว่า

หรือไม่ก็ถามซีอุสว่ามีใครควรได้รับการ

หรือเปล่า?

หรือหล่อนไม่ควรจะคิดมาก เมื่อโลกถึงกาลเปลี่ยนโฉม แผ่นดิน

ยอมรับ

มะแมไม่สนหรอก

แต่คงสนุกพิลึก

หาก

ภายในสิ บ ปี หล่ อ นเปลี่ ย นทะเลทรายให้ ก ลายเป็ นสวนนั น ทวั น ชั ้น

นางพญาอื่นได้

แข่งกับความเจริญหูเจริญตาในเขตที่ปกครองโดย

เคยเล่นเกมสร้างเมืองในคอมพิวเตอร์

หล่อนว่าหล่อนมีไอเดีย

บรรเจิดอยู่ไม่น้อย กับทัง้ เคยรู้สึกวูบๆวาบๆ หมายมัน
่ ปั ้ นมืออยากลอง
ของจริงอยู่หลายครัง้ ...

ใครจะรู้ว่าวันนี้มีโอกาสเป็ นจริงเป็ นจังขึ้นมาแล้ว!

แค่นิมิตแห่งนางพญาในพัสตราภรณ์พิลาสปรากฏกับใจ

มะแม

หน้ าว่ามีก�ำหนดระยะเวลาประมาณ ๕๐ ปี นัน
้ ถามว่าเซธจะมาอยู่กับ

ก็ขนลุกเกรียว เพราะรู้สึกถึงตัวตนอีกแบบ ที่อาจสัง่ ให้สร้างหรือไม่ก็

ไว้กับหล่อนสักคนสองคน

นี้เป็ นของฉัน’

หล่อนนานแค่ไหน เขาอาจแค่ ‘ท�ำตามหน้ าที่’ สร้างทายาทระดับ ๕ ทิง้
จากท่านปุโรหิตซีอุสอีกที

ส่วนจะมาเมื่อใดก็คงต้องรอฟั งฤกษ์สมควร

เวลานอกเหนือจากนัน
้
อาจต่างคนต่างอยู่ ไม่เจอหน้ าแบบสอง

ต่อสองอีกเลย ถ้าเจอก็ประเภทวันรวมญาติ ได้ทักทายพูดคุยไม่กี่ค�ำ

หล่อนคงมีหน้ าที่หลักในการฟูมฟั กลูกในช่วง ๑๐ ปี แรก แล้วก็น�ำลูกไป
เข้าเฝ้ าเสด็จพ่อบ้างเป็ นครัง้ คราว ไม่บ่อยนัก

จะต่างจากการอุปมาอุปไมยยามผู้คนได้ครองสิ่งที่น่า

ปรารถนาเป็ นคนละเรื่อง

แต่... เมื่อลองนึกถึงอีกภาพหนึ่ง ภาพของหล่อนกับอัคระอยู่ด้วย

กันตามล�ำพัง ไร้ทรัพย์ ไร้อ�ำนาจวาสนา ไร้บารมีปกครองแผ่นดิน มะแม
กลับรู้สึกถึงความสุขเรียบง่ายที่น่าปรารถนากว่ากันเยอะ

หากเลือกได้... หล่อนจะขออยู่กับอัคระเงียบๆตลอดไป ไม่แยแส

สรุปคือหล่อนจะเป็ นความสุขให้คนอื่นได้แน่ แต่ไม่รู้จะเป็ นสุขอยู่

การเถลิงอ�ำนาจเหนือโลกเลยจนนิดเดียว!

นึกถึงค�ำของอัคระตอนอยู่ในเรือที่ว่า กับหล่อน เขาอยากเป็ นแค่

จริงทัง้ หมด’ ออกมา อย่าว่าแต่จะหมดหวังเรื่องการครองคู่แบบมีเนื้อ

กับตนเองหรือเปล่า

คนธรรมดาคนหนึ่ง...
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ท�ำลายอะไรๆในแผ่นดินของตนได้ตามใจชอบ ถึงเวลานัน
้ ค�ำว่า ‘โลก

ส�ำคัญคือเลือกไม่ได้นี่สิ เพียงด้วยค�ำไม่กี่ค�ำของเซธที่เผย ‘ความ

หนังมังสากอดกระหวัดรัดเกี่ยวกัน แม้หวังจะให้อัคระมองดูหล่อนด้วย
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์ ล้ว
ดวงตาสวรรค์ ก็หมดสิทธิแ

อัคระจะถูกกรรมอันสมบูรณ์แบบ ขับดันให้มุ่งสู่ความเป็ นพระเจ้า

จักรพรรดิองค์ต่อไป

และวิถีที่เหมาะสมคือมาเกิดในท้องของราชินี

องค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งไม่ใช่หล่อน เขาจะเป็ นพระบรมวงศานุวงศ์ตามกฎ
มณเฑียรบาลพระองค์แรก

ที่สมควรได้รับการแต่งตัง้ เป็ นรัชทายาทผู้

สืบราชสันตติวงศ์ โดยปราศจากข้อขัดแย้งหรือเสียงคัดค้านใดๆ

นัน
่ แปลว่าอีกไม่นาน หลังราชพิธีแต่งตัง้ พระมเหสีทงั ้ ๗ อย่าง

เป็ นทางการ จะมีเด็กทารกคนหนึ่งเกิดมา ไม่ใช่คนไทย อาจจะเอาเค้า

นัน
่ แหละความจริงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น!
กัน?

เมื่อเหตุผลที่สมควรเกิดตายหายไป

สิ่งที่เหลืออยู่ในใจคืออะไร

แค่คิดว่าจะเกิดตายเพื่อติดตามเป็ นบาทบริจาริกาของเซธ ไปเป็ น

ราชินีของเซธทุกภพทุกชาติ ก็ชักเหนื่อยอ่อนขึ้นมารอนๆ

คิดดู บารมีของเซธล้นฟ้ าปานไหน ขนาดไอซิสที่เหนือกว่าหล่อน

ทุกประตูยังเป็ นได้แค่หมายเลข ๖!

หากอยากเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง

สงสัยต้องบ�ำเพ็ญบารมีอีกหลาย

หน้ ามาจากเซธหรือมเหสีองค์ใดองค์หนึ่ง

ชาติ กว่าจะได้เป็ นหมายเลข ๑ กับเขาบ้าง!

‘คุณน้ า’ ที่ส่งสายตาเอ็นดู เฝ้ ามองการโตวันโตคืน จากเด็กตีนเท่าฝา

เซธก็น่าจะยังเท่าเดิม ไม่แหว่งวิ่นแม้แต่น้อย เหมือนของเล่นชิน
้ เล็กๆ

เมื่อได้เห็นหน้ าทารก สาวเจ้าน�้ ำตาคนหนึ่งจะหายไป กลายเป็ น

หอยไปเป็ นเด็กหนุ่ม ชายหนุ่ม และชายวัยกลางคน ผู้สมควรสืบบัลลังก์
ต่อจากพระบิดา

ระหว่างอยู่ที่นิวซีแลนด์ เซธแกล้งถามกระทุ้งให้คิดเล่นว่า หาก

หล่อนเป็ นผู้หญิงของอัคระจริง ท�ำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน ท�ำไมอัคระถึง
ไม่ยอมแตะต้องทัง้ ที่อยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนก็ได้
ท�ำไมก�ำลังจะต้องกลับมาเกิดร่วมสมัย
กันอย่างนัน
้ ?
หาก!

และสุดท้ายคือ

ต�ำตาต�ำใจให้เห็นว่าเป็ นรุ่นลูก

ที่ใครท�ำหายก็ไม่รู้ ไม่ทันสังเกต

เริ่มโตขึ้นมาทุกคนจะเรียกร้องเอา ‘ของเล่น’ ส�ำหรับตัวเองก่อน

รอจนโตขึ้นอีกนิดจึงอาจเรียกหา ‘ของจริง’ ส�ำหรับชีวิตกัน

ของจริงอาจไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุ แต่อาจเป็ นทิศทางที่ใช่ หรือเป้ า

หมายที่ดีที่สุด และส�ำหรับเซธนัน
้ ทิศทางและเป้ าหมายกลายเป็ นของ

จริงจับต้องได้ที่สุดแล้ว

หล่อนไม่ใช่เป้ าหมายสุดท้ายของเซธแน่นอน ก็แล้วส�ำหรับหล่อน

ค�ำตอบคือหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงของอัคระ แต่เป็ นผู้หญิงของเซธต่าง

ล่ะ เซธคือเป้ าหมายสุดท้ายหรือเปล่า?

ความทรงจ�ำเกี่ยวกับอ้อมกอดอุ่นหายไป กลายเป็ นความเห็นซึ้ง

รู้สึกว่าการเปลี่ยนชีวิตคนอื่นนัน
้ ง่าย เพราะชีวิตใครๆต้องเปลี่ยนแปลง

ถึงความไม่แน่นอน ไม่มีใครเป็ นเจ้าของใครจริง แม้กับเซธ เดี๋ยวก็ต้อง

จากกันใน ๕๐ ปี อยู่ดี

เคยคิดว่าคุ้มที่จะเกิดตาย คุ้มที่จะทนทุกข์แบบมนุษย์ เพียงเพื่อ

ให้ได้พบอัคระไปทุกชาติ
หายไปสิน
้

ตอนนี้ความสมเหตุสมผลทัง้ หลายดูเหมือน

แต่หล่อนจะเอาความทรงจ�ำอะไรเกี่ยวกับอัคระจากเด็กหน้าใหม่

ได้เล่า? เขาจะมองตาแป๋วเรียกหล่อนว่าคุณน้ า และจะได้เห็นหล่อนอยู่

บนบัลลังก์เคียงข้างกับเซธมาแต่อ้อนแต่ออก
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ลงเอยคือเมื่อไม่มีหล่อน เซธก็มีคนอื่นอยู่ดี ถ้าหล่อนหายไป ใจ

เคยสนุกไปวันๆกับการเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีข้ น
ึ

ไปเรื่อยๆอยู่แล้ว

แต่เดี๋ยวนี้ชัก

แต่การหยุดความเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง

ให้หยุดนิ่ ง คงที่อยู่กับความสุขความสบายใจต่างหาก ที่ยาก และ
เหมือนเป็ นไปไม่ได้เลย!

หลับสนิทอย่างสุขสบายเนิ่นนาน

อย่างรู้สึกตัวว่าก�ำลังฝั น

ก่อนปรากฏนิมิตฝั นแจ่มชัด

มะแมเห็นเด็กแรกเกิดมากมายที่ไม่ยอมลืมตา

เอาแต่แหกปาก

ร้องไห้จ้าแข่งกันเป็ นร้อยเป็ นพันคน เนิ่นนานจนมะแมรู้สึกว่าเสียงเด็ก
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ดุจข่ายคลื่นความทุกข์แห่งมหาจักรวาลที่ลน
ั ่ ระงม

คนไข้ เพื่อให้ร่างอันผอมเหลือแต่กระดูกตกกระทบพื้น จะได้ตายดับ

ร้องสุดเสียงเกินก�ำลัง จนกระทัง่ ตาค้างในอาการขาดใจ สิน
้ ลมไปเป็ น

ถัดจากนัน
้
บรรดาคนแก่คนเฒ่าหายไป กลายเป็ นภาพในศาลา

ร้องไห้ช่างหนวกหู

กระหน�่ ำซัดแก้วหูไม่รู้เลิก และในระหว่างนัน
้ เอง เด็กบางคนก็เหมือน
ร้อยอย่างน่าขนพองสยองเกล้า

ถัดจากนัน
้ บรรดาเด็กอ่อนที่นอนร้องไห้ก็หายไป กลายเป็ นเด็ก

หญิงเด็กชายวัยประมาณ

๕

ขวบหลายร้อยคนก�ำลังกระโดดโลดเต้น

หัวเราะร่าอยู่ในสนามเด็กเล่น บางคนก็ล่ น
ื ล้มแสดงสีหน้ าเจ็บปวด บาง

พ้นเวรพ้นกรรมไปเสียที

สวดศพที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่งชุดด�ำนัง่ หน้ าสลอน

บ้างก็ร้องไห้ตาบวม

บ้างก็ยม
ิ้ กริ่มอย่างคนได้มรดก บ้างก็ท�ำหน้ าเฉยชาอย่างไม่เข้าใจว่าคน
เรากลายเป็ นศพไปนอนในโลงกันท�ำไม

ถัดจากนัน
้ ญาติโยมแต่งชุดด�ำหายไป กลายเป็ นศพในโลงแก้ว

คนตกจากกระดานลื่น ยกมือลูบหัวมาดู พอเห็นเลือดก็แผดเสียงร้องไม่

ใสนับไม่ถ้วน ไม่ทราบว่ากี่ร้อย กี่พัน หรือกี่หมื่นกันแน่ แต่ละศพมีผิว

ตาเหลือกคอหักตายคาที่อยู่บนพื้นนัน
่ เอง

ด่างอย่างไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่

เป็ นภาษา แต่บางคนหนักกว่านัน
้ ปี นต้นไม้สูงแล้วพลัดหล่นลงมา นอน
ถัดจากนัน
้ บรรดาเด็ก ๕ ขวบหายไป กลายเป็ นวัยรุ่นหนุ่มสาว

พรรณต่างกัน บ้างก็ขาวใสน่าชื่นใจ บ้างก็ด�ำมืดน่าเวทนา บ้างก็กะด�ำกะ
ถัดจากนัน
้
โลงศพทัง้ หลายหายไป เหลือแต่ศพเปล่าๆวางนอน

วัยประมาณ ๑๔ หลายร้อยคน กระจัดกระจายอยู่กลางพื้นที่เต้นร�ำกว้าง

เรียงราย

กระตุ้นอารมณ์เพศ บ้างก็ชม้อยชม้ายตาสนใจกัน บ้างก็จับคู่เล็งตาทอด

ในท้องมนุษย์ผู้หญิงบ้าง

ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล ส�่ำเสียงดนตรีสาดคลื่นความเย้ายวนใส่ราวจงใจ
แขนเหนี่ยวคอกัน บ้างก็จับคู่ทอดร่างนอนกระสับกระส่าย เปลือยกาย

ในอาการพยายามสมสู่ด้วยความล�ำบาก บ้างก็แสดงอาการหึงหวงวิวาท
บ้างก็มองหน้ าแล้วฆ่ากันด้วยดวงตาขุ่นขวาง

ถัดจากนัน
้
บรรดาวัยรุ่นหายไป กลายเป็ นคนวัยท�ำงานและวัย

กลางคนนับร้อย ก�ำลังนัง่ สัมภาษณ์เข้างานบ้าง วิ่งวุ่นหัวปั ่ นด้วยความ
รีบร้อนเหมือนจะไม่ทันนัดบ้าง
ที่ท�ำงานบ้าง

ก�ำลังหน้ าเศร้าคอตกหอบของออกจาก

ก�ำลังยืนเท้าเอวเล็งแลทาวเฮาส์ที่ก�ำลังสร้างบ้าง

เหน็ดเหนื่อยลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวบ้าง

ก�ำลัง

ก�ำลังตื่นกลางดึกมาป้อนนม

บางศพกลายเป็ นรัศมีสุกสว่างเป็ นวงกว้างแล้วปฏิรูปเป็ น

เทวดานางฟ้ าสวมชฎาบ้าง บางศพกระจายตัวแล้วจุดพลุความสว่างขึ้น
ทึบ

บางศพกลายเป็ นกลุ่มหมอกควันด�ำมืดหนา

แล้วม้วนตัวก่อรูปอสูรร้ายเขีย
้ วงอกเขาโง้งบ้าง

ควบแน่นเป็ นหลุมด�ำในท้องส�่ำสัตว์นานาชนิดบ้าง

บางศพยุบตัวลง

ถัดจากนัน
้ การเวียนว่ายตายเกิดทัง้ หลายหายไป กลายเป็ นทิว

แถวคนรู้จัก ค่อยๆทยอยเข้ามาทักหล่อนทีละคน เริ่มจากพี่ป้าน้ าอาซึ่ง
เคยเห็น เคยรู้จักกันมาตัง้ แต่เมื่อหล่อนยังเล็ก บ้างก็แยกไปสู่เบื้องหลัง

ด้านซ้ายของหล่อนซึ่งเป็ นข้างมืด บ้างก็แยกไปสู่เบื้องหลังด้านขวาของ
หล่อนซึ่งเป็ นข้างสว่าง

มะแมยืนหนาวเหน็บ

นับในใจว่าชีวิตนี้คนรู้จักของหล่อนตาย

ลูกที่เรียกร้องลัน
่ บ้านบ้าง ก�ำลังฟุบหน้ ากับโต๊ะด้วยอาการเครียดจัดจน

ให้ดูแล้วเป็ นจ�ำนวนเท่าไร เอาเฉพาะที่ปรากฏนิมิตให้ระลึกยามนี้ นับ

ถัดจากนัน
้ บรรดาหนุ่มสาวหายไป กลายเป็ นหมู่คนผมหงอกไม่

แถวสัน
้ ลงเหลือเพียง ๓-๔ คน ขนลุกซู่เมื่อเห็นแจ๊บยิม
้ เย็นชา

ร่างกายทนไม่ไหว ออกอาการพยศหยุดหายใจไปดื้อๆบ้าง

ถึงร้อย ก�ำลังเดินเข้าออกสวนกันในโรงพยาบาล บ้างก็นัง่ สนทนากันบน
ม้ายาวร�ำลึกถึงความหลัง

บ้างก็หัวร่อร่าเมื่อทราบว่าลูกหลานมาเยี่ยม

บ้างก็ร้องไห้ระทมที่ไม่เหลือใครเลย
คนชราเพื่อหลบหนี
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บ้างก็พยายามปี นก�ำแพงบ้านพัก

บ้างก็ใจแข็งพยายามปี นราวกัน
้ เหล็กของเตียง

เรื่อยๆอยู่อึดใจใหญ่นาน ก็ปาเข้าไป ๒๖ คนแล้ว

ให้ เดินเข้ามาหาหล่อนไม่ต่างจากพี่ป้าน้ าอาอื่นๆ ก่อนแฉลบผ่านไปทาง
ด้านซ้ายอันเป็ นข้างมืด

จากนัน
้ เป็ นรัฐกร ยิม
้ สดใสและยกมือไหว้หล่อนทีหนึ่ง ก่อนเดิน

ผ่านไปสู่เบื้องหลังด้านขวาอันเป็ นข้างสว่าง
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ถัดจากนัน
้ มาแปลก ต�ำรวจในเครื่องแบบคนหนึ่ง ยิม
้ กล้า สีหน้ า

สีตายอมพลีชีพต่อหน้ าธงไตรรงค์ได้ เขาตรงมาหาเหมือนสายตาไม่เห็น
หล่อน แล้วผ่ากลาง ทะลุหายไปข้างหลังเฉยๆ ซึ่งสลัวราง ไม่สว่างแต่ก็

หล่อนหวังจะเกิดตายร่วมกับเขาไปทุกภพทุกชาติ?
เม้มปากอย่างน้ อยใจ น�้ ำตาค่อยๆไหลลงมา

ไม่เอา! หล่อนจะไม่ร้องไห้ ถ้าเขาหันหลังให้หล่อนอย่างนี้ หล่อน

ไม่มืด เพิ่งนึกได้หลังจากที่เขาลับหายไปแล้ว ว่าเป็ นนายต�ำรวจที่หล่อน

ก็จะไปอยู่กับเซธ ไม่เห็นต้องง้อเลย นึกว่าหล่อนไม่มีทางไปหรือ?

หมดเวลาอยู่ในโลกนี้ต่อ จึงต้องตายดับไป โดยไม่มีใครยื้อจากมือโจรผู้

ใสเป็ นรูปโค้งมนผุดขึ้นตรงหน้ า

ไม่เคยเห็นหน้ า แต่ก็พยายามช่วยสุดฤทธิ ์ เสียดายที่ชีวิตดีๆของเขาคง
กระท�ำตนเป็ นมัจจุราชมาได้

คนสุดท้ายในแถว ก�ำลังยืนหันหลังให้ ร่างสูงที่โดดเด่นจับตานัน
้

ตายกี่ชาติหล่อนก็จ�ำได้...
อัคระ!

นึกดีใจ บอกตนเองว่าฝั นถึงเขาเป็ นครัง้ แรกเสียที นี่คงมาเข้าฝั น

หล่อนตามค�ำเรียกร้องแล้วกระมัง?

แต่ท�ำไมเป็ นอย่างนัน
้
อัคระไม่หันกลับมาเลย เขาก�ำลังเล็งแล

อะไรอยู่ ในระยะห่างเพียงไม่เกิน ๕ ก้าวเช่นนี้ ก็น่าจะรู้แล้วนี่นาว่า
ก�ำลังอยู่ใกล้แค่เอื้อมกับหล่อน

สายตาเห็นได้ ก็พบท่อนแขนเหี่ยว หลังมือย่น เส้นเลือดและเส้นเอ็น
ปูดโปนแบบยายแก่เหนียงยานเต็มขัน
้
ลูบแก้มก็พบรอยย่น

กับชีวิตจนไม่รู้ตัวว่าแก่เร็วได้ขนาดนี้เลยหรือ?

ด้วยความอกสัน
่ ขวัญผวา เกลียดกลัวความชรา มะแมฝื นเกร็ง

เนื้อตัวของอัคระคล้ายหุ่นปั ้ น

แต่หล่อนทราบดีว่าเขามีชีวิต

วิญญาณ และน่าจะตอบรับเสียงเรียกได้ ขอเพียงเขาเต็มใจ

ร่างสูงสงบงันเย็นชาอยู่อย่างไร

มี

ก็เย็นชาในความสงบงันอยู่เช่น

นี่หรือคือค�ำตอบสุดท้ายจากความตายของบุคคลอันเป็ นที่รัก

หล่อนยังพบว่าตนเองพยายามลูบคล�ำเนื้อตัว

กับทัง้

อึดใจใหญ่กว่าจะเปลี่ยนตระหนกกลับมาเป็ นตระหนั กเต็มร้อย

ว่าเมื่อครู่ฝันไป

และตนเองยังไม่ได้เหี่ยวย่นลงจริงๆ

หล่อนยังมีเนื้อ

เช่นเดิม

“พี่อัค...” เสียงของมะแมเริ่มอ่อยลง “พี่อัคแกล้งไม่ได้ยินมะแม

ใช่ไหมคะ?”

และในขณะนัน
้

จนกระทัง่ ส�ำนึกคิดอ่านแบบคนตื่นนอนกลับมา

หนังเต่งตึง นุ่มนวล ฝาดเลือดสาวโสภา ไม่ต่างจากนางฟ้ าเดินดินอยู่

แปลกที่ขาของหล่อนก้าวไม่ออก ได้แต่ตะโกนเรียกท่าเดียว
“พี่อัค... พี่อัคไม่ได้ยินเสียงมะแมเหรอ?”

ทึ้งเส้นผมออกมาดูก็พบว่าขาวโพลนทัง้

กระจุก นี่หล่อนกลายเป็ นนังหง่อมไปตัง้ แต่เมื่อไหร่ คนเราหลงเพลิน

ลืมตาขึ้นดูหลังมืออยู่ไม่วาย

“พี่อัคคะ หันมาทางนี้สิ มะแมยืนอยู่นี่ไง”

478

รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ฝ่ามือตน พอยื่นออกไปในระยะที่

แก้วเสียงของหล่อนสดใสแบบผู้หญิงดีใจ แต่นัน
่ ไม่ได้ท�ำให้อัคระ

การทักทายจากคนข้างหลัง

ผมหงอก

มะแมยกมือปิ ดปากอย่างผวาหน่อยๆ แต่แล้วยิ่งตกใจหนัก เมื่อ

และพยายามดิน
้ รน

ขยับเขยื้อน เขายังคงแน่นิ่งอย่างเงียบเชียบ ไร้สัญญาณบอกว่ารับรู้ถึง

ในนัน
้ คือศพของชายชรา

ผิวหนังเหี่ยวย่น อายุน่าจะเกินร้อยไปมาก จึงไม่มีความชวนดูเอาเลย

ไม่เป็ นไร หล่อนเป็ นฝ่ ายทักเรียกเขาก่อนก็ได้
“พี่อัค!”

นัน
้

แค่คิดถึงเซธนิดเดียว ภาพแผ่นหลังของอัคระก็หายไป โลงแก้ว

ที่

ถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอก แต่แล้วก็ต้องผวาเยือก เมื่อ

เห็นว่าใครมายืนอยู่ข้างเตียงในความมืดเกือบสนิทนัน
้
“อิก
๊ !”

“คุณแม่ฝันร้ายเหรอคะ?”

เดี๋ยวนี้หล่อนไม่ค่อยนอนล็อกประตู

เพราะอิก
๊ ชอบมาหาชอบมา

เคาะเรียกบ่อยๆ พอขีเ้ กียจเดินไปเปิ ดรับมากเข้า จึงปล่อยให้เข้ามาได้
ตามสบายเสียเลย
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มะแมถอนใจซ�้ำ ดึงตัวขึ้นนัง่ พิงพนักเตียง ลูบหน้ าอย่างจะปั ด

ความงัวเงียทิง้

เพียงเพื่อพบว่ามีหยาดน�้ ำตาเปื้ อนแก้มอยู่ด้วย

แรกว่าจะเอื้อมมือเปิ ดไฟหัวเตียงเลยเปลี่ยนใจ

ตอน

คือการปรุงแต่งแบบครึ่งฝั น ครึ่งสัมผัสจริง อัคระหันหลังให้ มิใช่เพราะ
หมดความไยดีหล่อนแล้ว แต่ดวงจิตจริงๆของเขาถูกกรรมปรุงแต่งให้
อยู่ในภาวะพักรอการเกิดใหม่ ไม่วอกแวก ไม่พะวงมองย้อนหลังกลับ
มาหาภพชาติที่ล่วงผ่านเหมือนปุถุชนธรรมดาทัว
่ ไป

“เมื่อกีแ
๊ ม่ละเมอร้องดังหรือ?”

ระลึกถึงวาระสุดท้ายของเขา ช่วงอัคระจูบตอบหล่อน หากเป็ น

“ค่ะ”

คนปกติก็คงขาดใจไปด้วยอาการผูกติดอยู่กับความรักความอาลัย เป็ น

“แล้วแม่ละเมอว่าอะไร?”
“ละเมอเรียกชื่อคุณพ่อ”

มะแมสะอึก นิ่งอัน
้ ไปเป็ นครู่ อย่างเพิ่งระลึกถึงความฝั นก่อนหน้ า

เหตุจุดชนวนจิตดวงใหม่ที่ฝังใจอยู่กับคนรักในภพเก่าไม่เลิก

แต่ทัง้ ชีวิตของอัคระสร้างกรรมอันควรแก่การมีจิตใหญ่เกินนั ้น

ฉากสุดท้ายได้

คือมุ่งประโยชน์ต่อโลกจนนาทีสุดท้าย โดยไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เลย

นอนเถอะไป”

เดิมได้เด็ดขาด กระแสจิตเข้ารวมดวงเป็ นหนึ่ง เป็ นฌาน เป็ นสมาธิจิต

“อ้อ! เหรอ... ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ แม่ฝันเรื่อยเปื่ อย น้ องอิก
๊ กลับไป

“คุณแม่คะ” หนูอก
ิ๊ ดึงมือคุณแม่ยังโสดไปกุม “มะรืนนี้วันหยุด

ของคุณแม่ เราไปหาแม่ใหญ่กันไหมคะ?”

“ได้ซี... แม่ก็ตงั ้ ใจอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวคราวนี้เราพาพี่หยิมไปด้วย

ดีไหม?”

“งัน
้ คืนนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายไปนอนต่อนะ

ค่อยตื่นมาท�ำสมาธิกัน”
“ค่ะ”

เมื่อน้ องอิก
๊ ออกจากห้อง

มะแมก็ขบริมฝี ปาก

อีกสองชัว
่ โมง

แล้วแอบสะอื้น

เบาๆ เปิ ดท�ำนบน�้ ำตาระบายความอัดอัน
้ ที่ข่มไว้เมื่อครู่ออกมา ตามแรง
ขับดันท่วมอก

ความฝั นมีอิทธิพลขนาดไหน

วัดได้จากความรู้สึกที่ตกค้างอยู่

หลังจากตื่นมานี่เอง เคยนึกว่าสะเด็ดความอาลัยได้ขาดแล้ว แต่แค่ฉาก
ฝั นฉากเดียว กลายเป็ นปฏักทิ่มแทงให้เจ็บปวด ราวกับย้อนวันคืนกลับ
ไปสู่จุดที่ไม่เคยท�ำใจได้อีกครัง้

รอกระทัง่ แรงขับให้สะอื้นลดน้ อยถอยลง น�้ ำตาเหือดแห้งแล้ว จึง

ลากลมหายใจยาวเพื่อตัง้ สติ
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ระดับพรหมภูมิ
ทิพย์ไป

ล่วงเลยสวรรค์ชน
ั ้ ฟ้ าที่ยังมีมายาแห่งกามคุณอันเป็ น

ภาวะแห่งพรหมภูมิเป็ นอย่างไรมะแมไม่อาจเห็นได้ สัมผัสแต่ว่า

สุขุมนุ่มนวล ละเอียดอ่อน และมีความไพจิตรเหลือประมาณ

ก�ำเนิดในพรหมภูมิของอัคระมิใช่เพื่อความได้ดีเฉพาะตน

“ดีค่ะ!”

เด็กน้ อยท�ำหน้ าดีใจอยู่ในเงาสลัวราง

ความเมตตาไพศาลปานมหาสมุทรจึงทรงอานุภาพใหญ่ ตัดใจจากภาวะ

ย้อนระลึกแล้วทราบว่านิมิตอัคระเมื่อครู่

เป็ นไปเพื่อรอฤกษ์เกิดขององค์พระเจ้าจักรพรรดิราช

แต่

อันสมควรแก่

กรรมเดิมที่ปรารถนาประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่างไม่มีประมาณ
ความฝั นของหล่อนยังบอกอะไรอีก?

ก่อนนิมิตอัคระ

คือนิมิต

หมายแบบจิตสอนจิต ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นทุกข์ ไม่ควรลุ่มหลงยึด
ติด ไม่ควรส�ำคัญว่ากระโดดลงแหวกว่ายในห้วงทะเลทุกข์เป็ นของสนุก

แต่ถึงแม้เข้าใจลึกซึ้งถึงจิตเพียงไร ตราบใดที่ยังรัก ยังหลงเพศ

ตรงข้ามได้ จิตก็ยังยึด ยังหวงแหนภาวะการเกิด แก่ เจ็บ ตายไว้ไม่เลิก
อยู่ดี

ชักง่วงงุนขึ้นมาอีก มะแมจึงหลับตา ตัดใจจากอาลัยในฝั นเก่า

หวนกลับมาอยู่กับนิทราสวัสดิเ์ ฉพาะหน้ าแทน
พลังความปรุงแต่งแบบฝั นชัดยังไม่สน
ิ้

เมื่อก้าวล่วงลงสู่ความ

หลับใหลอีกครัง้ ฝั นใหม่จึงปรากฏในเวลาไม่นาน ภาพ เสียง และสัมผัส
ทัง้ หมด ดูเป็ นจริงเป็ นจัง มีตัวตนจับต้องได้ราวกับตื่นอยู่
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เวิง้ ฟ้ ามืด จุดดาวไกล สายลมหนาว และแผ่นอกอุ่น ทุกอย่าง

กระจ่างยิ่ง

หล่อนก�ำลังนัง่ ซุกตัวแอบอิงอยู่กับชายที่ส�ำเหนียกรู้สึกว่า

เป็ นผงกระดูกป่ นเป็ นกองใหญ่
จ้องมองตะลึงตะไล

สายลมแรงค่อยๆพัดพาผงกระดูกลอยตาม

เป็ นอัคระ ปริมณฑลอันมีเพียงเขากับหล่อนอวลไอสุขเหลือจะกล่าว

ไป มากบ้าง น้ อยบ้าง นานอึดใจหนึ่ง ก็เหลือแต่พ้ น
ื หญ้าว่างเปล่า อัน

อัคระอีกแล้ว

สุดท้ายฉะนัน
้

โลกนี้ ไม่มีใครให้ความอบอุ่นกับหล่อนท่ามกลางลมหนาวได้เท่า
รอบตัวมืดมิด

แต่กลางใจกลับสว่างไสว

ไม่น่ากลัวแม้แต่น้อย

แสงจันทร์เสีย
้ วสาดส่องเฉพาะที่

ไม่ต่างจากล�ำแสงบนเวทีละครฉาก

มะแมชะงักค้างอยู่ท่ามกลางความเงียบงัน

ทุกอย่างตกอยู่ใน

มะแมค่ อ ยๆเบนหน้ าช้ อ นตาหวั ง มองชายผู้ เ ป็ นที่ รั ก ให้ ส มกั บ ความ

ภาวะว่างเปล่าไร้ความหมาย เหมือนจะไม่ให้รู้ด้วยซ�้ำว่าความมีชีวิตกับ

แสงจากจันทร์เสีย
้ วส่องแรง คล้ายเจาะจงฉายให้เห็นใบหน้ าของ

โหวงลึกก่อนรู้สึกตัวตื่น ราวกับเพิ่งผ่านการเห็นกายมนุษย์แตก

คิดถึง

เขาโดยเฉพาะ แต่แล้วมะแมก็ผงะ เมื่อพบว่านัน
่ ไม่ใช่ใบหน้ าของอัคระ
เป็ นเซธต่างหาก!

ใจหล่นวูบแบบเดียวกับความรู้สึกตกหลุมรักครัง้ แรก

ความรัก

หนึ่งแปรเป็ นอีกความรักหนึ่งอย่างง่ายดาย ขอเพียงแรงดึงดูดประมาณ
เดียวกัน

เซธค่อยๆแปรสายตาจากฟ้ ามืดเบื้องบนมามองหล่อน ดูเป็ นชาย

เหนือชาย

ไร้จุดอ่อน

ล้อมรอบด้วยสนามพลังแห่งความเป็ นที่พ่ งึ แก่

มนุษย์และสัตว์ไม่เลือกหน้ า

อาศัยกับใครก็ตามที่มาถึง

เช่นเดียวกับแผ่นดินพร้อมจะให้แหล่ง

เพิ่งรู้สึกตัวว่าตนอาจเอื้อมไปหน่อย ที่ข้ น
ึ มานัง่ ตักของ ‘ท่าน’

ผู้เป็ นเจ้าเหนือหัว

เรียบร้อย

มะแมจึงถอยหลังไปนัง่ พับเพียบก้มหน้ าก้มตา

ก่อนเงยขึ้นมองผู้สมควรเป็ นจักรพรรดิใหม่อีกครัง้

ความส�ำเหนียกถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ผิดปกติ
ตกใจจนต้องยกมือขึ้นปิ ดปาก

ด้วย

ใบหน้ าในแสงจันทร์ส่องที่เพิ่งดู

การสิน
้ ชีวิตแตกต่างกันอย่างไร

สลายกลายเป็ นผงมาสดๆร้อนๆ ไม่ใช่เพิ่งผ่านฝั นชัว
่ ครู่ชว
ั ่ ยามแต่อย่าง
ใด

ชีวิตเป็ นสิ่งโหดร้าย เพราะในที่สุดมันจะฆ่าทุกคนตายหมด!

เซธกับอัคระเก่งแค่ไหนก็ไม่เกินความตาย อัคระตายไปแล้ว และ

อีกไม่กี่สิบปี เซธก็วางแผนจะตายตามไป
แต่ใจก็ทนเอือมชีวิตอมตะไม่ไหวอยู่ดี

ถึงแม้ว่ากายจะถูกต่ออายุได้

แม้พระเจ้าจักรพรรดิยังเป็ นหลักประกันให้ตนเองไม่ได้

แล้ว

ความเข้มแข็งที่สุดในโลกเป็ นแค่ของชัว
่ คราวอย่างหนึ่ง

ไม่ใช่

หล่อนจะไปยึดไว้เป็ นสรณะอย่างไรเล่า?
หลัก ไม่ใช่ที่พ่ งึ ถาวรให้ใครได้เลย

ถ้าชีวิตเป็ นสุข เด็กคงไม่ร้องไห้เป็ นลางตอนเกิด แล้วญาติๆก็คง

ไม่ร้องไห้ส่งท้ายตอนตาย!

รุ่งขึ้น

ลูกค้าสิบเอ็ดโมงครึ่งผิดนัด มะแมรออยู่เกือบสิบห้านาที

หนุ่มแน่นอยู่หยกๆ กลับกลายเป็ นเหี่ยวย่นลงทีละน้ อย กระทัง่ ผิวหนัง

เห็นว่ารอเก้อแน่ก็เปิ ดประตูลงบันไดมาชัน
้ ล่าง

นัยน์ตาทรงอ�ำนาจกลับฝ้ าฟางไร้แวว แบบคนแก่ที่ทอดอาลัยตายอยาก

“พี่มะแม สงสัยรอบสิบเอ็ดครึ่งเบีย
้ วค่ะ”

เหมือนเหือดแห้งได้ต่อหน้ าต่อตา

เหลือเพียงเนื้อบางๆที่ฉาบกะโหลก

รอคอยนาทีสุดท้ายที่จะมาถึงในไม่ช้า

มะแมยังไม่ทันขยับปากหวีดร้อง ร่างนัน
้ ก็ถล่มครืนลงมา เสื้อผ้า

ล่องหนหาย กลายเป็ นกระดูกขาวที่หักไปหักมาหลายท่อน แล้วเปลี่ยน
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หยิมก�ำลังดูโทรทัศน์ พอเห็นมะแมลงมาก็เงยหน้ าทัก
“จ้ะ ถึงมาก็คงต้องให้จองใหม่แล้ว”
ปลายเสียงหายไป

ท�ำไมหมู่นี้ชักนึกบ่อยขึ้นทุกทีว่าอย่าเปิ ดรับ

นัดเลย พอดีกว่า หล่อนน่าจะพักร้อนยาวๆเหมือนชาวบ้านชาวเมืองบ้าง
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สองปี ที่ผ่านมามีแต่วันหยุดปกติ ไม่เคยมีวันหยุดยาวกับใครเขาเลย
“พี่มะแมจะกินข้าวเลยไหมคะ? เดี๋ยวหยิมจัดให้”

“รอเที่ยงตามเวลาก็ได้... นี่ดูอะไรอยู่ล่ะ?”
“ข่าวด่วนน่ะค่ะ

ภูเขาไฟเมราปี ที่อินโดนีเซียระเบิด

ตายกัน

อื้อเลย เห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย โอ๊ย! โลกจะแตกหรือไงคะพี่มะแม
ช่วงนี้เริ่มมีสกู๊ปโลกาวินาศถี่ข้ น
ึ ทุกที

เดี๋ยวช่องนัน
้ เอามาออก

ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนออกมาแสดงความเห็น

เดี๋ยว

บางคนบอกให้เตรียมตัว

บางคนบอกว่าอย่าไปเชื่อ เฮ้อ! แต่หยิมรู้สึกอย่างกะว่ามันจะเกิดแน่ๆ
ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้งน
ั ้ แหละ”

มะแมมาลงนั ่งทอดตามองภาพภูเขาไฟพ่นเถ้าถ่านสีเทาจากปาก

ปล่อง พวยพุ่งขึ้นสูงร่วมหกพันเมตร ด้วยความรู้สึกเฉยเมย โลกาวินาศ
ส�ำหรับหล่อนเกิดขึ้นไปแล้วตัง้ แต่วันที่อัคระตาย ถ้าแผ่นดินตรงหน้ าจะ
ยุบลงไปเดี๋ยวนี้

หล่อนก็อาจทอดตามองอย่างเฉยเมยไม่ต่างจากดูภัย

พิบัติทางธรรมชาติในจอแก้วนัน
่ เอง

ชีวิตเป็ นของเปราะบาง แต่ความคงรูปคงร่างทางกายหลอกความ

รู้สึกเราเหมือนชีวิตจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไป...
รอบตัวคือแผ่นดินนิ่ง

ชวนให้รู้สึกมัน
่ คงเหมือนฝากชีวิตไว้บน

ฐานอมตะ ต่อเมื่อแผ่นดินสัน
่ ไหวขึ้นมา จึงค่อยแก้ความเข้าใจใหม่ ได้
รู้สึกตัวว่าชีวิตบนโลกนี้แขวนอยู่บนเส้นด้ายด้วยกันทัง้ นัน
้

ไม่ มี ยุ ค ไหนที่ ม นุ ษ ย์ เ ห็ น เหตุ ผ ลว่ า ควรเตรี ย มตั ว ตายเท่ า ยุ ค

ปั จจุบัน

เพราะไม่มีกาลใดที่โลกพังตัวเองให้ดูทีละส่วน

ทีละภาคถึง

ขนาดนี้มาก่อน แถมยุคไอทียังมีกล้องไว้ถ่ายทอดความภินท์พังได้ทุก
วันจากทัว
่ ทุกมุมโลกอีกต่างหาก

ว่ากันโดยเจตนา มะแมไม่เคยตัง้ ใจเตรียมตัวตาย แต่ว่ากันโดย

แต่หล่อนสร้างความสบายใจให้คนอื่น หวังให้คนอื่นพบชีวิตใหม่

ที่ดีกว่า หล่อนเองจึงสบายใจกว่าใคร และถึงแม้ไม่หวัง ก็รู้อยู่เต็มอกว่า
ชีวิตใหม่ของตนต้องดีกว่าที่เป็ นอยู่แน่ๆ จะเป็ นสวรรค์ชน
ั ้ ไหนหรือกลับ
มาเป็ นมนุษย์ใหม่อีก ไม่ส�ำคัญเลย

เมื่อวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา อัคระโทร.มาแต่เช้ามืด เพื่อเตือน

ให้ระลึกถึงวันเกิดอย่างเป็ นสุข

นาทีนัน
้ หล่อนรู้สึกเหมือนอัคระนัน
่ เอง

คือของขวัญให้กับการเกิดมา ตลอดจนเป็ นรางวัลปลอบใจให้กับการยัง
มีชีวิตอยู่

แต่แค่เพียงข้ามวันไม่ทันไร

ความตายของเขาก็กลายเป็ นบท

ลงโทษอย่างอุกฤษฏ์ให้กับการมีลมหายใจของหล่อน ถ้ารู้ว่าเกิดมาแล้ว
จะมีเรื่องเศร้าสาหัสขนาดนัน
้ รออยู่ ก็ขอเลือกไม่เกิดมาเสียดีกว่า
แต่วันนี้ มีรางวัลใหม่มาล่อใจอีก...

โลกที่ก�ำลังแตกเป็ นเสี่ยงๆทีละน้ อย ก�ำลังจะสงบเรียบร้อยในไม่

นาน เพื่อมาอยู่ในอุ้งมือของหล่อน ในฐานะสตรีผู้ประทับอยู่เคียงข้าง
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราช!

นึกถึงพระวัจนะของพระพุทธองค์

แล้วเริ่มเข้าใจผ่าน

ประสบการณ์ตรงขึ้นมาร�ำไร รักหนึ่ง ทุกข์หนึ่ง รักร้อย ทุกข์ร้อย

ความรักครัง้ ก่อนใช้เวลาไม่กี่เดือน ผูกใจหล่อนให้ยึดแน่น จน

ทุกข์ปางตายเมื่อถึงกาลต้องพลัดพรากจากกัน นี่หล่อนก�ำลังจะผูกพัน

กับเซธไปอีก ๕๐ ปี บุรุษผู้มีความเหนือกว่าคนรักเดิมทุกด้าน หาก

ระหว่าง ๕๐ ปี มีแต่ดีกับดี มีกาย วาจา ใจอันสว่างให้แก่กันไปเรื่อย วัน
ไหนได้เวลาเขาจากโลกนี้ไป อะไรจะเกิดขึ้น?

ตรอมใจตายตามเป็ นอย่างไร อาจได้รู้ก็วันนัน
้ แหละ!
หยิมลุกขึ้นเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารกลางวันให้

พฤติกรรม หล่อนเตรียมตัวตายมาเป็ นสิบปี แล้ว

รีโมตเปลี่ยนช่องด้วยความเอือมข่าวภัยพิบัติ

อยากนี่จนหาความสบายใจไม่ได้

โดยสารประจ�ำทางที่มีต�ำรวจขึ้นลงส�ำรวจความเสียหาย

คนเรากลัวตายเพราะห่วงข้างหลัง หรือหวังข้างหน้ า อยากโน่น

ความไม่สบายใจนัน
่ แหละท�ำให้กลัว

ตาย ความไม่สบายใจนัน
่ แหละคือความไม่พร้อมจะตาย และไม่คู่ควร
กับการไปดี
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แต่ช่องใหม่ก็เจอข่าวใหม่

คราวนี้ในไทย

มะแมจึงกด

ภาพที่เห็นเป็ นรถ

โดยผู้ส่ อ
ื ข่าว

ให้เสียงรายงานประกอบภาพ ว่าวัยรุ่นเขวีย
้ งระเบิดใส่คู่อริบนรถเมล์ มี
การบาดเจ็บระนาว ทัง้ ผู้เกี่ยวข้องและคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่
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ส่ายหน้ าน้ อยๆ

เกิดเป็ นมนุษย์สักกี่ครัง้ ก็คงได้เห็นอย่างนี้ร่ำ� ไป

อะไรดีๆต้องพยายามท�ำให้มีข้ น
ึ มา แต่อะไรเลวๆไม่ต้องขวนขวายเลย
เดี๋ยวมีได้เอง

พูดง่ายๆ ถ้าไม่พยายามดี ก็พร้อมจะเลวแล้ว!

แต่ในเมื่อต้องเกิดใหม่กับความลืมตัวลืมตนเดิม ไม่รู้ว่าเข้าท้อง

พ่อท้องแม่คู่ไหนด้วยเหตุผลกลใด แล้วจะมีก�ำลังใจพยายามดีไปเรื่อยๆ
ทุกภพทุกชาติได้อย่างไร? มันต้องพลาดบ้างล่ะ จะเป็ นหล่อน หรือต่อ

ทุกข์กับอะไรสักหนึ่งเดียว!

ความรู้สึกยามมาถึงส�ำนักชีเชิงตะกอนคราวนี้

กลับบ้าน

เหมือนได้

อาจเพราะนึกถึงจิตที่เป็ นอิสระของแม่ใหญ่แล้วพลอยใจว่าง

หรืออาจเพราะนึกถึงความ ‘ไม่มีอะไร’ ของสถานที่แล้วใจวาง เหมือน
ตัดขาดจากความผูกพันใดๆในโลกเบื้องนอกลงได้อย่างสิน
้ เชิง

อยู่ในอาณาจักรของเซธ มีแต่ของดี ของวิเศษ ชวนให้หลงนึกไป

ให้แสนดีขนาดเซธกับอัคระก็ตาม

ว่าชีวิตเป็ นของดี ของวิเศษ

ตูมตามขึ้นที่นัน
่ ที่นี่ไม่จบสิน
้
ด้วยเหตุผลที่ชาวบ้านฟั งแล้วไม่เข้าใจว่า

ให้อยู่รอด จึงพาให้เห็นว่าชีวิตเป็ นของธรรมดา อยู่รอดเอาไว้เพียรเพื่อ

จากข่าวในประเทศ ตัดไปสู่ข่าวต่างประเทศ สงครามยังส่งเสียง

จะเอาอะไรกันไปท�ำไมแน่

ไม่มีผู้ปกครองประเทศมหาอ�ำนาจหน้ าไหนหรอก

จะออกมายืด

แต่อยู่ในส�ำนักชีของแม่ใหญ่ มีแต่ของธรรมดา ของพอใช้ยังชีพ

พ้นจากความหลงผิดเท่านัน
้ พอ

วันหนึ่ง ของวิเศษจะเป็ นผุยผงไป และวันหนึ่ง ของธรรมดาก็ไม่

อกพูดกับประชาชนว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่จ�ำเป็ นต้องหา

รอดจากความเป็ นผุยผงเช่นกัน ยึดจับไว้ได้ชว
ั ่ คราวเท่าๆกัน โจทย์จึง

เศรษฐกิจประเทศเรา ยิ่งเราก่อสงครามได้มากเท่าไร เงินทุนก็จะไหล

เมื่อมะแมพาอิก
๊ กับหยิมขึ้นมานัง่ กราบแม่ใหญ่บนชานเรือน ชาย

เรื่องท�ำสงครามไปเรื่อยๆ

เนื่องจากสงครามเป็ นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับ

ไม่ใช่อยู่ที่ไหนดี แต่อยู่ที่ต้องการอะไรจากที่ไหนก่อน

เข้าประเทศมากขึ้นเท่านัน
้ เป็ นหนทางฟื้ นเสถียรภาพค่าเงินได้ทันใจดี

คนหนึ่งพร้อมด้วยภรรยา ก�ำลังสนทนาอยู่กับท่าน

เอง คิดเสียว่าเป็ นนิทานปลุกขวัญและก�ำลังใจเพื่อชาติก็พอ

ตอบตัวเองไม่ถูกว่าท�ำไมเราต้องมานึกถึงเรื่องน่าหดหู่อย่างนี้ด้วย”

แค่เศษฝุ่น แต่ทว่าเป็ นเศษฝุ่นที่ส�ำคัญผิด นึกว่าตนเองคือเจ้าของแผ่น

ลาเมียหน้ าตาจิม
้ ลิม
้ ข้างๆนี่ไป ความตายก็ดูน่าหดหู่เป็ นธรรมดา แต่ถ้า

ส่วนเหตุผลอื่นๆเพื่อใช้ก่อสงคราม ข้าพเจ้าพูดตามที่ควรพูดไปอย่างนัน
้
มะแมสลดใจ แผ่นดินแผ่กว้าง ถ้าเทียบขนาดกัน มนุษย์เราก็เล็ก

ดินทัง้ หมดไปได้!

อ�ำนาจของผู้น�ำประเทศทุกยุคทุกสมัย

ดีแต่เปลี่ยนคนอิสระให้

กลายเป็ นข้าทาสของตน จะไปยิ่งใหญ่น่านับถือสักเท่าใดกัน?
อ�ำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ในธรรม

ที่ปลดแอกข้าทาสของกิเลสให้

“ผมไปนึกถึงความตายตามที่แม่ใหญ่สอน

จิตใจมันหดหู่

แล้ว

“ถ้านายพงศ์นึกถึงความตายที่จะท�ำให้สูญเสียความสุข ต้องจาก

นายพงศ์นึกถึงความตายที่จะท�ำให้ได้ทงิ้ ความทุกข์
เลือดไป ก็ชวนให้สบายใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ?”

ได้หนีเจ้าหนี้หน้ า

นายพงศ์หัวเราะแหะๆ ยิม
้ อายๆ พนมมือรับ

“ครับ... ต้องอย่างนัน
้ ครับแม่ใหญ่ หลายปี ก่อนผมเคยแทบจะฆ่า

กลายเป็ นไทต่างหาก จึงสมควรเรียกว่าเป็ นยอดแห่งอ�ำนาจ เพราะไม่

ตัวตายก็เพราะอยากหนีเจ้าหนี้นัน
่ แหละ”

จากความเป็ นทาสมาให้ความนับถือกันด้วยหัวใจเต็มดวงตลอดไป

ตลอด เธอจึงรู้สึกว่าทุกข์เป็ นของติดตัว และจะแกะไม่ออกตลอดไป...

มะแมชักโหยหาการไม่ต้องเป็ นอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องทน

ว่าความทุกข์โทมนัสนัน
้ เที่ยง อย่างไรเธอก็ไม่มีทางหายทุกข์... แต่หาก

ต้องมีใครมาเป็ นข้าทาสใครด้วยความจ�ำใจชัว
่ คราว

มีแต่คนหลุดพ้น

คนในโลกอยากเป็ นหมายเลขหนึ่ง หรือไม่ก็เป็ นหนึ่งเดียว แต่
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“นัน
่ ไง! แต่ไหนแต่ไรคนเรามีปัญหารุมเร้า กดดันให้หนักอกมา

การมีค�ำว่า ‘ตลอดไป’ อยู่ในหัวนัน
่ แหละ คือความหลงยึดมัน
่ ส�ำคัญผิด
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ฝึ กระลึกถึงความตาย เจริญมรณสติให้มาก ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมา
อีกแบบ เหมือนนับถอยหลังว่าเราจะอยู่กับทุกข์ทางกาย ทางใจ อีกไม่
นาน”

“แปลว่านึกถึงความตาย จะได้รู้สึกว่าไม่ต้องเจอเรื่องร้ายๆอีกต่อ

ไปใช่ไหมครับแม่ใหญ่?”

นัน
่ คือวาระแรกที่ปรารถนาจะเป็ นอย่างแม่ใหญ่

พูดด้วยเมตตาจากจิตที่ว่างจากความคิดเบียดเบียน

สอนด้วยความรู้แจ้งจากจิตที่ว่างวายอุปาทานในตัวตน

ท่านสอนอะไรก็
ท่านดูใครก็ดู

อุปสรรคที่ขวางเขาไม่ให้เข้าถึงจิตที่ว่างจากความทุกข์ร้อน

อย่างนี้เองที่แม่ใหญ่เคยบอกหล่อน ตัวเราเป็ นอย่างไร ก็เป็ น

“นึกแบบนัน
้ ถึงท�ำให้คนอยากตายเร็วไง เรื่องจะได้จบๆ”

ประตูสู่ความเป็ นเช่นนั น
้ ให้คนอื่น!

“งัน
้ จะต้องนึกถึงความตายให้ถูกต้องตรงทางอย่างไรครับ?”

ประสบความส�ำเร็จบนเส้นทางธรรม แม่ใหญ่นี้แหละที่จะช่วยให้หล่อน

นายพงศ์หัวเราะ

“การเห็นความตายว่าเป็ นประตูหนีทุกข์

คือการนึกถึงความ

ตายแบบโลกๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้นึกถึงความตายโดยความเป็ น
ธรรมะ คือ เห็นว่าความตายเป็ นเครื่องหมายของการสูญเสียสิ่งที่

ส�ำหรับเพศหญิง ไม่มีแรงบันดาลใจใดดีไปกว่าเห็นผู้หญิงด้วยกัน

เกิดศรัทธา อยากเอาดีถึงที่สุด ด้วยการมีแก่ใจดูความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัว
ตนของกายใจให้ต่อเนื่อง

์ รู่ใหญ่
แค่เพียงนัง่ ใกล้และฟั งธรรมจากท่านผู้บริสุทธิค

นึ กว่าเราเคยมี เราเคยเป็ น เราเคยครอง เมื่อตรองด้วยมุมมองนี้

เหมือนจะรับกระแสวิเวกสงบเย็นเข้าสู่ตนเต็มเปี่ ยม

ใครจริง ที่ผ่านมาสักแต่หลงยึดในสมมุติว่าเราชื่อนัน
้ นามสกุลนี้ มีบ้านมี

ใหญ่ได้ร�ำไร

แล้ว ใจก็จะเกิดปั ญญา รู้สึกถึงความไม่ได้เคยมีอะไร แล้วก็ไม่เคยเป็ น
รถ มีลูกมีเมียกันชัว
่ คราวเท่านัน
้ ”

แม้นายพงศ์ไม่เข้าใจ แต่ก็รู้สึกสบายใจที่ได้ฟัง
คนที่ได้ไปเต็มๆ

กลับเป็ นผู้มาทีหลัง

ความเข้าใจภาวะของท่านมากขึ้น

มะแมมองแม่ใหญ่ด้วย

แม่ใหญ่เป็ นคนหนึ่งที่จะไม่มีโลก

ใหม่ จึงไม่มีความหวังใหม่ และสอนให้เตรียมรับมือกับมรณะเฉพาะตน
ด้วยใจที่ว่างจากอาการยึดเท่านัน
้

อยู่บนกุฏินี้ทีไร ตาสว่างขึ้นทุกที คนธรรมดาเอาตัวตนมาข่มกัน

แต่ใจท่านแม่ใหญ่เอาความรู้สึกไม่มีตัวตนมาสอนแทน แค่เห็นหน้ าท่าน

ก็พลอยเบาตามแล้ว
ชัว
่ ขณะหนึ่ง

มะแมรู้สึกถึงความเป็ นตนที่นัง่ อยู่แบบโง่ๆใน

กรงขังแห่งรูปสวย ทึบแน่นด้วยเมฆหมอกอุปาทาน
แล้วพร้อมกันนัน
้

ก็สัมผัสรู้สึกถึงแม่ใหญ่ที่นัง่ สบายอยู่ด้วย

ปั ญญาอันเป็ นอิสระไร้ประมาณ

แม้กายท่านจะเต็มไปด้วยรอยย่นแห่ง

ชราภาพ แต่ดวงจิตอันแผ่รัศมีอุเบกขาเท่าฟ้ า ก็หารอยยับมิได้เลย จะมี
ก็แต่ความสดชื่นตื่นเต็มสถานเดียว
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ท่านพูดอะไรก็

ใจก็

เหมือนจิตปฏิรูป

การรู้ เป็ นรู้ที่ใส รู้ที่เบา รู้ที่ไม่มีฉัน รู้ที่ไม่มีการแบกไว้ เลียนแบบแม่
เห็นอยู่ต่อหน้ าต่อตา

ว่าผลสุดท้ายของการปฏิบัติแบบพุทธ

แท้ เป็ นอะไรที่ไม่มีใครคิดไปได้ถึง เพราะจะเข้าถึงได้ต้องใจเด็ด สลัด
เปลือกหนักที่ห่อหุ้มเป็ นอุปสรรคขัดขวางออกไปให้หมดเสียก่อน

นายพงศ์ แ ละภรรยาพู ด คุ ย สอบถามธรรมะแบบชาวบ้ า นอี ก พั ก

หนึ่ง ก็หันมายิม
้ และหลีกทางให้กลุ่มของมะแม

แม่ใหญ่ยม
ิ้ ทักมะแม แต่หันไปเอ่ยค�ำแรกกับอิก
๊ ก่อน

“เป็ นไง... พิรมล... ฉันจ�ำชื่อใหม่ของเธอไม่ได้ เรียกอย่างเดิม

ก่อนแล้วกันนะ”
“เจ้าค่ะ”

หนูอก
ิ๊ พนมมือรับด้วยปี ติ

ความเป็ นคนเดิมเช่นกัน

เพราะใจก็อยากให้แม่ใหญ่จ�ำตนโดย

“แล้วหนูหน้ าใหม่นี่ตามเขามาด้วยความสนใจอีกคนหรือ?”
แม่ใหญ่หันมาทางหยิม

อยู่ก่อน

ซึ่งก�ำลังกระสับกระส่ายอยากเสนอหน้ า

“หนูช่ อ
ื หยิมเป็ นลูกจ้างของพี่มะแมเจ้าค่ะ... น้ องอิก
๊ เล่าเกี่ยวกับ
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แม่ใหญ่ให้หยิมฟั งแล้วอยากมากราบมาก วันนี้เป็ นบุญจริงๆที่ได้มา”
“มาหาธรรม ก็คือมาหาความชื่นใจนัน
่ เอง ลูกเอ๋ย”
ทัง้ ที่ถ้อยค�ำธรรมดา

แต่กระแสที่ออกมาจากค�ำของแม่ใหญ่

เหนี่ยวน� ำให้หยิมตื้นตันจนตาเปี ยกชื้น

ในเวลาดังกล่าว มะแมสัมผัสถึงความเกาะเกี่ยว ความผูกพันกับ

สองนางที่ขนาบข้างตนในฐานะบริวาร กับทัง้ ส�ำเหนียกได้ว่าเงาร่างทัง้
สองเบ่งบานอยู่ด้วยความลิงโลดที่แม่ใหญ่เอ่ยปากทักทายเจรจาด้วย

ส่วนร่างหล่อนที่นัง่ อยู่ตรงกลาง มีความว่างอย่างรู้ รู้ว่าตนมีสอง

หูเป็ นเครื่องรับเสียง มีสองตาเป็ นเครื่องรับภาพ กับใจดวงหนึ่งที่สันโดษ

ปรารถนาเพียงสัมผัสรสธรรมตรงหน้ าอันว่างจากทุกข์ ไม่มีความถือมัน
่
ว่านี่หน้ าตาเรา นัน
่ หน้ าตาเขา จึงไม่มีอาการรอค�ำทักทายให้ความส�ำคัญ
กับตนเลย

ขณะนัน
้ เอง

แม่ใหญ่ค่อยๆเบนสายตามาทางมะแม

งดงาม ก่อนเทศนานิ่มนวล ตรงกับภาวะที่หล่อนก�ำลังประสบ

แย้มยิม
้

“กายแบบนี้ กับใจแบบนี้ของพวกเรา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ

ขึ้นมาแบบหนึ่ง แบบที่ท�ำให้นึกว่ามีเราจริงๆขึ้นมาคนหนึ่ง และจะเป็ น

คนๆนัน
้ ตลอดไป ต่อเมื่อสักแต่เห็นว่ามันเป็ นแค่เครื่องรับภาพ เครื่อง
รับเสียง เครื่องรับสัมผัส ร่างกายก็ไม่ต่างจากโพรงไม้กลวงๆ ที่ไม่มี
บุคคลอาศัยอยู่ มีแต่ธาตุจิตอาศัยรู้ไปต่างๆนานา”

มะแมกะพริบตายกมือไหว้รับธรรมอย่างอ่อนน้ อม

เมื่อครู่ตอน

เห็นว่าตนเป็ นแค่กายเปล่าๆกับใจเปล่าๆ ก็เหมือนไม่มีค่าอะไร แต่พอใจ
โดนปรุงแต่งจากความใส่ใจของแม่ใหญ่

ก็เกิดความรู้สึกว่ามีหน้ ามีตา

กายใจเหมือนมีความสําคัญเกินจริงขึ้นมาทันที

สภาพทางกายเหมือนเดิม แต่สีสันปรุงแต่งทางใจต่างไป นัน
่ นับ

เป็ นวาระแรกที่รู้สึกถึงอาการปรุงแต่งทางใจชัดๆ
เมื่อรู้ชัดว่าสักแต่เป็ นอาการปรุงแต่ง

ไปให้ดูเหมือนพยับแดด
ชัว
่ คราวหนึ่งของจิต

อาการปรุงแต่งก็เลือนหาย

เหลือแต่ความว่างใสอย่างรู้ว่านี่แค่สภาวะ

“ต้องเกิดตายกันหลายครัง้ นะ กว่าจะสัง่ สมบุญ สะสมปั ญญามาก
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พอกับการเห็นได้ขนาดนี้...

นับแต่กายบนดินไปจนสิน
้ ดาวบนฟ้ า

ไม่

เคยมีไว้ให้ใครยึดครอง มีแต่ให้ทอดทิง้ ไว้กับความว่างทัง้ หมด ถึงใจ
เราจะทุกข์เพราะไม่รู้ หรือเป็ นสุขเพราะเห็นแจ้ง ทุกสิ่งและทุกคนก็จะ
ล่องหนหายไป เท่าๆกับจ�ำนวนที่ปรากฏขึ้นมานัน
่ เอง!”

มะแมใช้เวลาระหว่างขับกลับจากส�ำนักชีมาถึงบ้าน

ถามใจ

ตัวเองจนเกิดความหนักแน่น รู้ชัดว่าตนต้องการอะไรจากชีวิตที่เหลือ
ปล่อยให้ลูกสาวขึ้นไปอาบน�้ ำ แต่รงั ้ หยิมไว้ไม่ให้แยกไปไหน
“หยิม”
“ขา”

“ลูกค้าคนล่าสุดอยู่เดือนไหน?”
“ปลายมกราฯค่ะพี่”

“โอเค... งัน
้ เราท�ำงานกันอีกสามเดือน ตัง้ แต่พรุ่งนี้ไม่ต้องรับนัด

แล้วนะ”

หยิมอ้าปากค้าง
“พี่มะแมจะ...”

“พี่จะไปอยู่กับแม่ใหญ่!”

หยิมเงียบงันด้วยความใจหาย รู้ว่าการตัดสินใจของนายสาวมิใช่

เกิดจากอารมณ์ชว
ั ่ แล่นแต่อย่างใด ทว่าก็ถามแบบติดปาก
“แน่ใจหรือคะพี่?”

“เธอเอาญาติจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่นี่ได้

พี่จะโอนบ้านให้เป็ น

์ องเธอ รถนี่ก็จะให้เธอ พร้อมทัง้ ทุนก้อนใหญ่พอตัง้ เนื้อตัง้
กรรมสิทธิข
ตัว ท�ำร้านท�ำอะไรที่เธอต้องการ”

สาวลูกจ้างอึกอักแบบเกรงใจ

ระลอก

แต่ก็ปีติกับชีวิตใหม่แค่เอื้อมเป็ น

“ขอบคุณค่ะ” ยกมือไหว้ท่วมหัว “แล้วพี่มะแมมีเงิน...”

“อย่าห่วง พี่ได้เงินจากเทวดามาเยอะ และตอนนี้รู้ชัดแล้วว่าท่าน

ต้องการให้ใช้ท�ำอะไรบ้าง”

พูดจบก็เดินขึ้นชัน
้ บน

เข้าห้องท�ำงาน

หยิบโทรศัพท์พิเศษขึ้น
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มากดปุ่มค้างไว้ ภาวนาให้เซธรับสาย และเขาก็รับเป็ นครัง้ แรก โดยไม่
ต้องมีข้อความรอเรียกกลับเหมือนเช่นที่ผ่านมา

เขาตอบเนือยๆเป็ นภาษาไทย

ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเขารู้

เจตจ�ำนงของหล่อนตรงแน่วและเข้มข้นเสียขนาดนี้

ในเมื่อ

“หนูรักบอส!”

ขึ้นต้นมาก็สารภาพดื้อๆ ค�ำที่เขาไม่เคยเอ่ยกับหล่อน แต่มะแมก็

ไม่นึกอายที่จะเป็ นฝ่ ายพูดก่อน

เสียงของเซธซึมลง มะแมเชิดคางนิดหนึ่ง

“ตอนนี้ ห นู รั ก แบบลู ก น้ องที่ ย� ำ เกรงพระเดชพระคุ ณ เจ้ า นาย

มากกว่าอย่างอื่น เกิดมาหนูไม่เคยกลัวใครขนาดนี้มาก่อนเลย”
“แต่หนูก็รู้นะว่าถ้าได้ใกล้ชิดกันอีกนิดหนึ่ง

แบบเดียวกับไอซิส แล้วก็ว่าที่ราชินีองค์อ่ น
ื ๆ”

คงหลงเสน่ห์บอส

นึ กถึ ง ภาพเพื่ อนสาวที่ ช อบท� ำ ตาเชื่ อมใส่ เ ซธระหว่ า งอยู่ ใ น

ปราสาท

รายนัน
้ พอรู้ตัวว่าถูกเลือกให้เป็ นหนึ่งในราชินีแห่งจอม

จักรพรรดิ ก็ไม่ค่อยสงวนท่าทีอะไร ความรู้สึกของมะแมคือแม่นัน
่ จ้อง
รอทีเดียว ว่าเมื่อไรบอสจะกระดิกนิ้วเรียกเสียที

มะแมพึมพ�ำต่อเหมือนโทร.มาพูดกับตัวเองอยู่คนเดียว

“นาทีแรกที่ได้ยินเสียงบอส ยอมรับว่าหนูโมโห แล้วก็คิดไปต่างๆ

นานา ใจสงสัยว่ากล้าดียังไง ถึงมาบงการให้เราท�ำนู่นนี่นัน
่ สัง่ กันราวกับ
เห็นเป็ นคนใช้ ทัง้ ที่ไม่เคยรู้จักมักจี่ซะหน่อย”

ว่าที่พระเจ้าจักรพรรดิหัวเราะเอื่อยเฉื่อยในล�ำคอ

“ฉันชินของฉันอย่างนัน
้ ถ้าท�ำให้เธอไม่พอใจก็ขอโทษ”

“ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะ เพราะหนูก�ำลังจะบอกว่าแปลกดี ตัง้ แต่

ครัง้ แรกนัน
้ เอง หนูก็อยากได้ยินเสียงสัง่ ของบอสอีก เสียงบอสมีเสน่ห์
ติดหูและเหมือนมาก้องในหัวให้คิดถึงอยู่ตลอดเวลา... คงเพราะบุญญา
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“ค่ะ... จิตของบอสก็ยังมีความเป็ นนักรบอยู่นะคะ เพียงแต่ตอน

นี้เอามาใช้ในทางสร้าง ไม่ใช่ท�ำลาย”
“อือม์...”

“ถามหน่อยเถอะ เบอร์หนึ่งในใจบอสสวยกว่าหนูมากไหม?”
“อย่าถามอย่างนัน
้ เลยน่า...

เธอก็รู้ว่าฉันมีราชินีหลายองค์ไม่ใช่

ด้วยความมักมาก ต่อไปพรมแดนประเทศต่างๆจะถูกท�ำลายลง ต้องมี

การแบ่งเขตการปกครองกันใหม่ ทางลัดที่สุดที่จะรวมศูนย์อ�ำนาจไว้ที่

“ฉันรู้”

เซธแค่หัวเราะหึหึ มะแมกะพริบตาทีหนึ่ง

“ตอนหนุ่มๆฉันก็เคยสัง่ ให้คนท�ำชัว
่ เหมือนกันแหละ เด็กที่โตมา

กับสงครามโลกควรเป็ นยังไง เธอน่าจะเดาถูก”

“สวัสดีค่ะบอส”
“อือ... สวัสดี”

บารมีที่บอสสัง่ การให้ใครต่อใครท�ำแต่เรื่องดีๆมาเกือบร้อยปี กระมัง”

ฉัน ก็คือต้องใช้นางพญาหรือสายเลือดที่เป็ นระดับ ๕ ของฉันไปดูแล”
“หนูถามเรื่องสวย บอสเลี่ยงไปพูดเรื่องระดับ ๕ ท�ำไมเนี่ย?”
“เธอยังอยากฟั งค�ำตอบแบบชาวโลกอยู่อีกหรือ?

คนแบบพวก

เราน่ า จะคิ ดถึ งการเอาความสวยที่ มีไ ปสร้ า งความแตกต่ า งได้ แค่ ไ หน
มากกว่าจะถามว่าใครสวยต่างกันเพียงใด”
มะแมลดเปลือกตายิม
้ นิดๆก่อนเอ่ย

“ไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดแบบบอสหรอกค่ะ... ตอนนึกว่าตัวเองเป็ น

ผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลก

มะแมก็ไม่เคยสนใจเปรียบเทียบกับใครหรอก

แต่พอรู้ว่ามีผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกอยู่อีก ๖ คน แถมทัง้ หมดน่าจะเหนือ
กว่ามะแมเสียด้วย ขอบตาก็ชักร้อนๆขึ้นมาบ้างแล้ว!”
“เชื่อเถอะ

ค่าของพวกเธอในใจฉันเสมอกันหมด

หย่อนไปกว่าใครเลย”

ไม่มีใครยิ่ง

“มันจะเป็ นไปได้ยังไงคะ? ขนาดหนูนัง่ อยู่กับไอซิสสองคน ถึง

บอสจะท�ำเป็ นแจกจ่ายสายตาเฉลี่ยมาครึ่งๆ

แต่หนูก็รู้ว่าเสน่ห์ของแม่

นัน
่ แรงกว่า ดึงดูดใจให้บอสวูบไปทางนัน
้ ได้บ่อยกว่า... บอสจะปฏิเสธ
ไหม?”

“นัน
่ อาจจะเป็ นเพราะไอซิสมีใจฝั กใฝ่ กับฉันมานาน เลยกล้าเล่น

กล้าเย้ามากกว่าเธอ ใจเธอเกินครึ่งยังผูกพันกับอัคระ... และอีกอย่าง
เธอคงไม่อยากเห็นฉันแสดงกิริยาก้อร่อก้อติกแม้ด้วยใจไม่ใช่หรือ?”
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มะแมอึ้ง แต่พอเถียงไม่ออกก็รีบตัดบทแบบไม่ยอมจนแต้ม

“หนูรู้น่า บอสไม่ต้องพูดหรอก!” กลอกตาคิดแวบหนึ่งก่อนตัดสิน

ใจเอ่ย “แล้วที่บอกว่าหนูกับไอซิสน่าจะเข้ากันได้ดี หนูว่าใช่นะ แต่ก็รู้ใจ
ตัวเองค่ะว่าเจอผู้หญิงคนแรกในชีวิตที่ท�ำให้อิจฉาได้เข้าแล้ว...
อิจฉากันนี่จะรักกันยืดหรือคะบอส?”
“ยืดสิ!

ถ้าสนใจผลของงานที่เกิดจากการร่วมมือกัน

สนใจว่าวันไหนใครดูเด่นกว่าใคร”

ผู้หญิง

มากกว่า

“หนูชอบฉายเดี่ยวเสียด้วยสิคะ... ระหว่างบินไปหาบอส ไอซิสพูด

สองคนว่าอนาคตวางอยู่ตรงหน้ า รู้ได้ด้วยใจ สว่างกว่าความมืดที่เห็น
ด้วยตาเปล่า... มะแมแอบคิดว่ายังไงบอสรู้ไหม?”
“บอกฉันมาเถอะ”

ชายผู้หยัง่ รู้ดินฟ้ าถามเยี่ยงคนธรรมดา

“มะแมคิดว่าเราอาจเห็นต่างกัน เพราะชีวิตที่แท้จริงของบอสเริ่ม

ต้นขึ้นที่อนาคต ส่วนชีวิตที่แท้จริงของมะแมหายไปแล้วในอดีต!”
“เป็ นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้...”

“ความรู้สึกที่มีให้บอส หนูไม่เคยมีให้ใครเท่า บางทีก็สงสารพี่อัค

กับหนูว่าไงรู้ไหม? บอกว่าถ้าบอสสัง่ ให้ไปตาย เขาจะไป! หนูก็คิดว่าบ้า

พอนึกเทียบดูแล้วว่าหลังจากอยู่กับบอสนานๆ หนูอาจรักบอสมากกว่าพี่

บอสมากขึ้น หนูก็ชักเข้าใจนะ ไม่เกินปี เดียวหนูคงรู้สึกแบบเดียวกับ

จะหาค�ำอื่นที่มาแทนค�ำว่ารักได้เจอ จะได้เอามาใช้กับบอสอย่างสนิทใจ

หรือเปล่า เป็ นเจ้าชีวิตเหรอถึงจะยอมกันง่ายๆ... แต่หลังจากได้ใกล้ชิด
ยายลูกครึ่งอียิปต์นัน
่ แน่ๆ!”

“อย่างมากตอนหนุ่มๆฉันก็สงั ่ ให้คนเสี่ยงตาย แต่เกิดมาไม่เคยสัง่

ให้ใครไปตายเลย สาบาน”
ทาง

เซธตอบอย่างอารมณ์ดี และมะแมก็เปลี่ยนอารมณ์เร็ว ถามมาอีก
“บอสรักหนูบ้างหรือเปล่า หรือคิดจะเอาไว้ใช้งานอย่างเดียว?”
บุรุษผู้ก�ำลังจะได้ช่ อ
ื ว่าเป็ นเจ้าของโลกมนุษย์ทงั ้ ใบ

ขลุกขลักก่อนตอบเบาๆไม่ค่อยเต็มค�ำ
รีดไถค�ำสารภาพกันดื้อๆ

กระแอม

เนื่องจากประดักประเดิดที่โดน

“ครองคู่ผัวเดียวเมียเดียวก็บ่อยน่า”

อย่างไรหล่อนก็รู้สึกเหมือนเป็ นแค่

หนึ่งในสมบัติล้�ำค่าของเซธ ช่างแตกต่างอย่างเหลือเกินกับการเป็ นสิ่งมี
“มะแมรู้ค่ะว่า

อนาคตเป็ นมิตรกับเราได้ไม่ยากนักหรอก

ใหม่เริ่มต้นได้เสมอเมื่อเราเลิกยึดมัน
่ ว่ามีแต่อดีตให้คบ

ชีวิต

แต่คืนสุดท้าย

ที่อยู่ด้วยกัน... ตอนบอสมองความมืดบนท้องฟ้ า แล้วบอกกับพวกเรา
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“ก็รักนัน
่ แหละ อย่าคิดมาก”

“โอเค! สรุปว่าหนูรัก... แต่หนูไม่อยากร้องไห้อีก... หนูว่าหนูเลิก

สร้างอนาคตที่จะกลายเป็ นอดีตเสียทีดีกว่า...”

“ฉันเข้าใจ และจะไม่ขัดขวางการตัดสินใจของเธอ”
เซธเอ่ยด้วยน�้ ำเสียงปรานีประดุจพ่อ

“หนูขออนุญาตทิง้ โทรศัพท์บอสนะคะ”
“ได้...

ฉันจะส่งรหัสท�ำลายตัวเองไปจัดการมันเสีย

เฉยๆหรือเอาไปหย่อนถังขยะที่ไหนก็จะมีค่าเท่ากัน”
เดี๋ยวใจอ่อนโลเลเปล่าๆ

“ส่วนใหญ่ในฐานะอีหนูของบอสใช่ไหม?”

ค่าสูงสุดของอัคระ

หน่อย”

ต่างฝ่ ายต่างเงียบ

“รักสิ... เธอกับฉันผ่านภพผ่านชาติมาด้วยกันไม่น้อยหรอก”

ว่าที่ราชินีเม้มปากครู่ใหญ่

อัคเสียอีก ทัง้ ๆที่พี่อัคให้ค่าหนูยิ่งกว่าบอสไม่รู้กี่เท่า... หนูรู้สึกผิด หนูน่า

เธอวางไว้

มะแมไม่อยากรู้สึกอาลัยอาวรณ์ไปกว่านัน
้

“บอสขา... หนูกราบลา”

“ขอให้เธอไปถึงที่สุดทุกข์ตามปรารถนานะมะแม”
ต่างฝ่ ายต่างกดปุ่มวางสายด้วยความนุ่มนวล

ค้างคาใจต่อกันอีก

มาถึงแผ่นแก้วสีนิลในกระเป๋าถือบ้าง

และไม่มีสิ่งใดติด

บังเกิดอารมณ์รักละเอียด

อ่อนลึกซึ้งขึ้นมาชัว
่ ขณะหนึ่งเมื่อหยิบมันมาถือด้วยสองมือ
กะพริบตาสองสามทีก่อนก้มลงมอง

‘ตัวแทน’

เงยหน้ า

ของชายอันเป็ นที่รัก
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อย่างจะดูซิว่าคราวนี้มีค�ำทักทายเช่นไร

สวัสดีมะแม
อนุโมทนาด้วยนะกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
ไม่ต้องแปลกใจ แผ่นแก้วไม่วิเศษขนาดอ่านความคิดมะแม
ออกขนาดนั้นหรอก และนี่ก็ไม่ใช่การประดิษฐ์เรียบเรียงค�ำโดยระบบ
ของซีอุส แต่เป็นพี่เขียนไว้เองกับมือ ข้อความนี้จะปรากฏต่อเมื่อ
แผ่นแก้วรายงานว่ามะแมไปถึงจุดนัดพบความสว่างขั้นสูงสุด ในวัน
เดือน ปี ที่ทางเปิด
ถ้าวันนี้มะแมไม่ไปที่นั่น พี่ก็เขียนข้อความนี้เปล่าๆ แต่หาก
สัมผัสล่วงหน้าของพี่ไม่มีผิดพลาด พี่ว่ามะแมไป และคงตัดสินใจ
สละเครื่องรุงรังทั้งหลายแล้ว
สบายใจเถอะ มะแมไม่ใช่ผู้หญิงของเซธหรอก เพราะเป็นคน
เดียวที่ไม่เกิดในโรงพยาบาลให้เซธพบเอง พี่ต้องเป็นคนจูงมือมาให้
เซธคิดแย่งในภายหลังต่างหาก และมะแมก็ไม่ใช่ผู้หญิงของพี่ด้วย
เพราะพี่อยู่ไม่นานพอจะให้มะแมรู้สึกอย่างนั้นได้
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมะแมในส�ำนักชี ถ้าเทียบปริมาณก็
น้อยกว่าเมื่อมะแมอยู่ในอาณาจักรของเซธมาก แต่หากเทียบเป็น
คุณค่าที่แท้ ก็ต้องบอกว่าคนในส�ำนักชีได้ประโยชน์ถาวร ไม่กลับ
ไม่เปลี่ยนอีก ต่างจากคนในอาณาจักรของเซธ แม้รับประโยชน์จาก
มะแมไปชั่วคราวในชาตินี้ ก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าต้องระหกระเหินขึ้นฟ้า
หรือลงเหวกันอีกนานแค่ไหน
เส้นทางในสังสารวัฏคงเหงาน่าดูเมื่อขาดมะแมไป แต่นี่ก็จะ
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เป็นการยืนยันว่าพี่ไม่ได้ดีแต่พูด หากมะแมมีความสุขตลอดไป พี่นี่
แหละจะดีใจเป็นที่สุด
ลาชั่วนิรันดร์
พี่อัค
มะแมสะอึกอัน
้
ตีบตันคอหอย แต่ไม่ร้องไห้ เพราะเมื่อนึกถึง

เด็กอ่อนที่ก�ำลังจะมาเกิดในไม่ช้า ก็เห็นว่าเจ้าของข้อความไม่ได้มีชีวิต
จิตใจแบบมนุษย์หรือแบบเทพยดาไหนๆอีกแล้ว จึงไม่ทราบจะส่งใจไป
อาลัยอาวรณ์ใครคนไหนดี
เดินกลับไปกลับมา

ทบทวนทุกสิ่งที่พลิกชีวิตหล่อนหลายตลบ

แล้วฉุกคิดขึ้นได้ว่าน้ องอิก
๊ เป็ น ‘แผนสอง’ ของอัคระอย่างไร ถ้าไม่มีหนู
อิก
๊ หล่อนคงไม่ได้พบแม่ใหญ่ และถ้าไม่พบแม่ใหญ่ หล่อนคงไม่ปลง
สังเวชกับความตาย ได้สว่างในธรรมจนอยากสละโลกขนาดนี้
ยิม
้ นิดๆอย่างรู้ใจคนรักเก่า

เมื่อเขาไม่ได้ เซธก็ต้องไม่ได้!
อัคระคงเดาทางถูก

เขาทนไม่ได้ที่จะยกหล่อนให้เซธ...

ว่าเซธจะบอกความลับสุดท้ายเรื่องการเกิด

ใหม่ของเขา โดยหวังว่านัน
่ จะปลดล็อกให้ใจหล่อนตัดเยื่อใยจาก ‘เด็ก

แบเบาะ’ เสียได้ แต่ด้วยการเผยความลับเช่นนัน
้ เอง กลับกลายเป็ นเข้า
ทางอัคระแทน

เพราะเมื่อสลดอย่างรุนแรงจากการเห็นธรรมชาติการ

เวียนว่ายตายเกิด ซึ้งใจว่าไม่มีใครเป็ นที่มน
ั ่ ให้ใครได้ หล่อนก็จะเลือก
ทางอื่นที่ดีกว่าอาณาจักรของเซธ

สรุปคืออัคระไม่ใช่แค่ท�ำตัวหวงแหนคนรักเก่าเฉยๆ

หวังให้หล่อนได้ดีที่สุดตามทางอีกด้วย

เขายังมุ่ง

ชาติ ก่ อ นๆหล่ อ นอาจเป็ นสมบั ติ ผ ลั ด กั น ชมของเหล่ า จั ก รพรรดิ

หรืออย่างไรไม่รู้

รู้แต่ว่าชาตินี้ขอเลือกที่จะไม่เป็ นสมบัติของใครเลยดี

กว่า เมื่อตัดสินใจหันหลังให้โลก มะแมเกิดความรู้สึกเป็ นตัวของตัวเอง
หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงของใครเลยจริงๆ
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ตอนนี้หล่อน

‘ไม่มีอะไร’

ไม่มีความรัก

ไม่มีแม้กระทัง่ ความ

มุ่งมาดคาดหวังที่จะได้รักใหม่ หัวอกจึงโปร่งโล่ง ดวงจิตถูกปลดปล่อย
เป็ นอิสระ สะอาดหมดจดจากต้นเหตุแห่งทุกข์หนักในวัฏสงสาร

โลกในความหมายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ คือกายอันยาววาหนา

คืบก้อนนี้ กับใจอันไร้รูปดวงนี้

โลกาวินาศที่แท้ จึงเป็ นของเฉพาะตน เมื่อกายแตกครัง้ หนึ่ง ก็

คือโลกาวินาศครัง้ หนึ่ง

ไม่ว่าผู้ครองโลกอยู่จะเป็ นจิตของคนธรรมดา

หรือเป็ นจิตของพระเจ้าจักรพรรดิก็ตาม

ต่อเมื่อสามารถพาตนไปได้ถึงนิพพาน

ความว่าง

ไร้รูป

ไร้โลก

ไร้เครื่องอาศัย

โลกาวินาศไปจนชัว
่ กัลปาวสาน

อันเป็ นมหาสมุทรแห่ง

จึงได้ช่ อ
ื ว่าถึงซึ่งความยุติ

มะแมเดินออกจากห้องท�ำงาน ตรงไปสู่ห้องพระ เพื่อสวดมนต์

หลายๆรอบเป็ นการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ที่ไร้ต้นเหตุทุกข์ หล่อนสัญญา

กับตนเองว่าจะไม่หันหลังกลับมามองสะพานสู่ชีวิตเก่าที่ตนเผาทิ้งกับ
มืออีกเลย

จบ
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วันแรก...
ฉันติดเขียน ‘ไดอารี่สีชมพู’ มาหลายเดือนตั้งแต่รู้จักพี่อัค
จนกลายเป็นความเคยชินที่จะระบายความรู้สึกออกมาวันละนิดวันละ
หน่อย แม้จะตัดใจเผาไดอารี่เล่มนั้นทิ้งไปแล้ว เพราะไม่อยากเหลือ
ร่องรอยความทรงจ�ำแบบโลกๆไว้อีก แต่นิสัยช่างจดช่างเขียนท่าทาง
จะไม่หายตามไปด้วย ก่อนนอนอย่างคืนนี้ เหมือนอะไรหายไปถ้าไม่
ได้จดไม่ได้เขียนเสียหน่อย
ฉันเลยตัดสินใจซื้อสมุดปกสีขาวมาอุปโลกน์เป็นไดอารี่เล่ม
ใหม่ ก็คงไม่เป็นไรมั้ง เพราะตั้งใจจะบันทึกประสบการณ์บนเส้นทาง
ที่ปูลาดด้วยผ้าสีขาวของแม่ชีนี่นา ไม่ใช่เรื่องโลกๆเสียหน่อย ว่าแล้ว
ก็ถือเอาวันแรกที่มาอยู่นี้ เป็นปฐมฤกษ์เปิดหน้าหนึ่ง รู้สึกมีความสุข
ที่ได้เขียน อีกปีข้างหน้าถ้ากลับมาอ่าน ฉันอาจมองเห็นว่าตัวเองเริ่ม
ต้นอย่างไร พัฒนาไปแค่ไหนแล้ว ที่แน่ๆคือขอให้สัญญากับตัวเองไว้
ณ บรรทัดนี้ว่า ฉันจะไม่ย�่ำอยู่กับที่เป็นอันขาด!
มาอยู่นี่ฉันตั้งใจจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ มันเสี่ยงเกินไปกับความ
รู้สึกว่ายังสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องที่มีก็ยกให้หยิมไปหมดแล้ว ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิด มันช่วย
ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกว่ามาอยู่ในโลกใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับโลก
เก่าอีก นี่ถ้าไม่จ�ำเป็นต้องติดต่อกับพ่อแม่ ฉันก็คงทิ้งมือถือไปด้วย
จะได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงไปเลยจริงๆ
อือม์... ฉันชอบอ่านลายมือของตัวเองนะ ดูสวยดี... อาจจะ
เป็นรูปแบบหนึ่งของความหลงตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ แต่ย้อนกลับมา
อ่านอะไรที่ตัวเองเขียนแล้วมีความสุข รู้สึกว่าแบบนี้เป็นลายมือที่สื่อ
อารมณ์อ่อนโยน ลายมือของแต่ละคนท�ำให้กระดาษแผ่นหนึ่งกลาย
เป็นสื่อบันทึกกระแสจากใจในขณะเขียนเอาไว้ และมีอ�ำนาจดึงดูด
ให้ย้อนกลับไปสู่กระแสเดิมขณะนั้นๆได้อีก
ฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องอ่านคนจากลายมือ แต่ใช้ใจวัดเอา
ลายมือของฉันสื่อให้รู้สึกถึงชีวิตโดยรวมที่ผาสุก เริ่มต้นจากการยิ้มได้
แบบเด็กมีพ่อมีแม่ ลงท้ายก็ยังยิ้มได้แบบคนมีที่พึ่ง ไม่เคยต้องร้องไห้
สงสารตัวเองอยู่คนเดียวเลย
การเทียวไปเทียวมาเข้าออกส�ำนักชีเชิงตะกอนอยู่หลายเดือน
ท�ำให้วันแรกไม่ใช่วันที่ ‘แปลกและแตกต่าง’ แต่ด้วยความที่ชีวิตเริ่ม
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หยั่งรากลงในส�ำนักชีจริงๆเสียที ท�ำให้นาทีนี้รู้สึก ‘ปกติและมั่นคง’
อย่างแท้จริง
วันที่สอง...
ฉันรู้สึกคล้ายคนอนาถามาพึ่งพาท่านเศรษฐี ทุกครั้งที่อยู่ต่อ
หน้าแม่ใหญ่ ชอบเกิดความรู้สึกเหมือนเรายังขี้เหร่ ยังไม่มีเสื้อผ้า
อาภรณ์ดีๆใส่ แล้วท้องก็หิวข้าวหิวน�้ำอยู่ร�่ำไป
ย้อนกลับไปส�ำรวจตัวเอง วาระแรกที่อยากมาอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไร
เป็นแรงบันดาลใจมากไปกว่ากระแสจิตที่สุกสว่าง และร�่ำรวยความสุข
ล้นดินล้นฟ้าของแม่ใหญ่นั่นเอง
เห็นท่านท�ำได้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากท�ำได้บ้าง จิตที่
ผ่องใสไร้ความฟุ้งซ่านของท่าน คือความงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น
มาในชีวิต ความว่างอย่างไม่มีประมาณจากกลางใจท่าน เปล่งประกาย
บริสุทธิ์เกินผ้าขาว จนผ้าขาวทัั้งโลกดูหม่นหมองเหมือนของเปื้อนไป
เลย
ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ที่สุดของความบริสุทธิ์คือการไม่มีร่องรอย
ความอยากได้ ไม่มีวี่แววของความกระสับกระส่ายให้รู้สึกแม้น้อยเท่า
น้อย นี่แหละหลักฐานความอิ่มแบบคนที่มี คนที่เต็ม ชนิดไม่มีทางกลับ
ไปโหยหิวทุรนทุรายได้อีก สมัยพุทธกาลคงมีหลักฐานอย่างนี้ให้เห็น
กันมาก คนเลยเกิดก�ำลังใจอยากเข้าให้ถึงความพิสุทธิ์กัน แต่สมัยนี้
หลักฐานมีน้อยเหมือนไม่มี ก�ำลังใจเลยถดถอยไปด้วย
ช่วงบ่ายน้องอิ๊กขอขึ้นไปนั่งสมาธิในถ�้ำที่เคยบ�ำเพ็ญเพียรเมื่อ
ชาติก่อน ซึ่งแม่ใหญ่ก็อนุญาตและเตือนสั้นๆว่าให้ขึ้นไปเพื่อเอา
ความวิเวกในการเจริญสติแบบเดิม แต่อย่าเผลอไปเอาความรู้สึกใน
ตัวตนแบบเดิมพกติดกลับมาด้วย
ฉันขึ้นไปส่ง แล้วก็ตั้งใจจะเดินจงกรมเป็นเพื่อน แต่น้องอิ๊กขอ
ให้กลับลงมาก่อน บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง ดูแลตัวเองได้ และลงจาก
เขาเองได้
ใจหนึ่งฉันก็ห่วงจริงๆแหละ แต่อีกใจรู้ว่าเขาจะปลอดภัยและไม่
เป็นอะไร จึงลงจากเขาและปล่อยให้อิ๊กได้อยู่คนเดียวตามที่ต้องการ
ฉันเห็นเลยว่าใจไม่เป็นสุข ปรุงแต่งภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่บน
ยอดเขาโดยไม่มีใครเป็นเพื่อน ระยะทางจากบนดินถึงบนโน้นก็ไม่ใช่
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ใกล้ๆ ต้องใช้เวลาเดินกันเป็นชั่วโมงๆ แต่ตกเย็นภาพปรุงแต่งก็หาย
ไป เมื่อตัวจริงของน้องอิ๊กกลับมาโดยสวัสดิภาพ แถมน�ำเอากระแส
ความนิ่งเย็นอย่างน่าทึ่งติดตัวกลับมาให้ฉันพลอยอนุโมทนาตามเสีย
อีก
ก่อนหน้านี้ กระแสจิตของน้องอิ๊กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พลอย
ให้ฉันรู้สึกกับเขาไม่คงเส้นคงวาไปด้วย บางทีก็เห็นเหมือนเป็นเด็ก
บางทีก็เห็นเหมือนอิ๊กแก่กว่าฉันเสียอีก แต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีความ
เปลี่ยนแปลงที่ลงตัวบางอย่าง เหมือนใจอิ๊กปรุงแต่งไปอีกแบบ ไม่ใช่
เด็กที่สับสนกับการค้นหาตัวเอง แล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เกินตัวขนาดไม่
เหลืออะไรในชีวิตให้คิดจะท�ำอีก แต่เป็นจิตวิญญาณที่เงียบเชียบ
สงบสุข และมีเป้าหมายชัดเจน อาจจะชัดกว่าฉันด้วยซ�้ำ...
อือม์... ในโลกนี้มีกรณีตัวอย่างของกรรมเก่า ที่ท�ำให้ทุกอย่าง
ในชาติใหม่ง่ายไปหมดจริงๆ ฉันมาคิดดู แม้แต่ความยากล�ำบากและ
ความทุกข์โศกในช่วงต้นของน้องอิ๊ก ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงดันให้
อยากออกจากโลกอันเป็นทุกข์ บุญเก่าของน้องอิ๊กพาฉันไปช่วยชีวิต
เขาจากการฆ่าตัวตาย เพียงเพื่อให้เขาได้ ‘ฆ่าตัวตน’ อย่างถูกต้อง
ในภายหลังนั่นเอง
วันที่สาม...
ฉันตื่นตีสองและมาเขียนบันทึกทันที เพื่อให้ความทรงจ�ำยังสด
ใหม่ ถ่ายทอดออกมาได้ละเอียดไม่ตกหล่น
จริงๆตั้งใจจะไม่เขียนอะไรที่เกี่ยวกับพี่อัค เพราะกลัวจะ
ปรุงแต่งเตลิด แต่คิดอีกทีคงไม่เป็นไร ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ทางจิตที่น่าสนใจมากกว่าจะเกี่ยวกับพี่อัคโดยตรง (แต่
อือม์... ขนาดเขียนแค่ค�ำว่า ‘พี่อัค’ ใจก็ปรุงแต่งให้รู้สึกวาบหวาม
ขึ้นมาได้แฮะ จิตมนุษย์แล่นไปในอารมณ์พิศวาสง่ายจริงๆ ชื่อคนซึ่ง
เป็นแค่ค�ำค�ำเดียว ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางใจได้ราวกับเจอตัวเขากับ
ตาเราเองเลย เฮ้อ! ยังยึดมั่น ยังอุปาทานว่าเขามีตัวตนอยู่ไม่เลิกนะ
มะแม!)
เรื่องคือ ก่อนเข้านอนฉันเดินจงกรมอยู่เกือบสองชั่วโมงจน
เมื่อยขา ยิ่งเพิ่งขึ้นเขาปวดๆน่องอยู่ก่อน พอออกจากทางจงกรมเข้า
กุฏิก็นั่งสมาธิแบบไม่ค่อยมีก�ำลังเท่าไหร่ ที่จริงจิตยังตั้งนิ่งและมีสติ
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รู้อยู่หรอกนะ แต่รู้แบบสว่างทึบ ไม่ใช่สว่างใส แล้วกายก็ไม่เอาด้วย
เลย ท�ำท่าเหมือนจะพับมิพับแหล่ ฉันจึงเข้านอนด้วยความตั้งใจว่า
ตื่นเมื่อไหร่จะมาบ�ำเพ็ญเพียรต่อเมื่อนั้น
ตอนวางตัวนอนราบ ฉันก�ำหนดลมหายใจให้ลากยาว เพื่อ
จะได้รู้สึกตัวสักนิดหนึ่งก่อนหลับ พอหลับก็เหมือนยังตื่นแบบรางๆ
สบายกาย สบายใจ คล้ายท�ำสมาธิขณะหลับ พักใหญ่ทุกอย่างก็เงียบ
หายไปหมด เหลือแต่ความสว่างสลัวของจิตที่ยังรู้สึกตัวเหมือนไม่ได้
ฝัน
ครู่หนึ่ง ฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังสว่างของดวงจิตขนาดใหญ่
จากเบื้องบนเหนือโลกขึ้นไปมาปรากฏ และท�ำให้ห้องแคบกลายเป็น
มิติกว้างโล่งราบเรียบสุดลูกหูลูกตา สัมผัสทางใจบอกว่าเป็นจิตของ
พี่อัค เกิดความคร้ามเกรง เห็นตัวเองต�่ำต้อย คล้ายอาการของคน
ก�ำลังคุกเข่าก้มหน้าพนมมือ รอรับบัญชาจากเจ้าเหนือหัว ไม่ใช่ความ
รู้สึกเชิงชู้สาว ไม่ใช่ความรู้สึกวาบหวามพิศวาส แล้วก็ไม่ใช่แม้แต่
ความรู้สึกว่าเราจะไปเทียบระดับตีเสมอ หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับ
‘ท่าน’ ได้
เกิดประสบการณ์สื่อสารจากจิตถึงจิตที่ฉันไม่เคยพบเจอ โดย
น�ำหน้าด้วยความรู้สึกละเอียดอ่อน ประณีตงดงาม แล้วตามมาด้วย
ความเข้าใจว่าดวงจิตที่ยิ่งใหญ่จากเบื้องบน ได้ส่งกระแสบอกสาธุ
อนุโมทนามิกับชีวิตใหม่บนเส้นทางพรหมจรรย์ของฉัน ไม่มีภาษาพูด
หรือถ้อยค�ำใดๆในหัว มีแต่ความเข้าใจว่า ‘ท่าน’ ส่งกระแสปลื้มใจ
ไพศาลมาให้
ฉันยกมือไหว้ด้วยมหาปีติล้นเกล้า ขณะนั้นรู้สึกว่ามือเปล่าไม่
เป็นการสมพระเกียรติ จึงนึกถึงพวงมาลัยและดอกบัวงาม ฉับพลัน
ก็รู้สึกว่ารอบด้านสว่างโพลงและสดใสด้วยเครื่องของบูชาสารพัดชนิด
ทั้งผ้าขาว ทั้งพานทองค�ำ ทั้งดอกไม้หลากสี ทั้งแก้วเจ็ดประการ และ
อื่นๆที่รู้ได้ด้วยจิตว่าล้วนเป็นเครื่องของที่เนรมิตขึ้น อาศัยก�ำลังใจ
ปรารถนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เอง
นี่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องโลก
วิญญาณมากขึ้น ฉันพยายามเงยหน้าเพื่อเปิดเปลือกตามองท่าน แต่
ไม่ไหว กะแค่ก�ำลังที่จะเงยหน้าก็ไม่มีแล้ว เหมือนถูกกดไว้ด้วยมหิทธิ
พลังที่ไม่เคยรู้จัก บอกอยู่ในทีว่าไม่บังควรเลยที่จะอยากรู้อยากเห็น
พระลักษณะแห่งทิพยสภาพชั้นสูงแห่งพระพรหม ที่เหนือกว่าเทพยดา
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ขึ้นไปอีก
ครู่หนึ่งกับการอยู่ใต้พลังอ�ำนาจแห่งความสว่างอบอุ่น ที่เป็น
แรงบันดาลใจเกินบรรยาย ก็เหมือนพลังเหนือโลกนั้นจางหายไป ทุก
อย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ และฉันก็ตื่นขึ้นเมื่อเขียนบันทึกอยู่เดี๋ยวนี้
นี่น่าจะเป็นก�ำลังใจดีๆให้อยากพากเพียรเพื่อความก้าวหน้าต่อไป
ขอบพระคุณนะคะท่าน _/\_ ^^
วันที่สาม... (ต่อ)
กุศลอาจเป็นเหตุให้เกิดอกุศลได้จริงๆ พอได้ก�ำลังใจจาก
‘ท่าน’ ฉันก็เร่งความเพียรใหญ่ แต่ไหงยิ่งเพียร ใจถึงยิ่งคิดถึงแต่พี่
อัค พี่อัค พี่อัคไม่เลิก
ใจปรุงแต่งมั่วขึ้นทุกที กระแสความเมตตายิ่งใหญ่นั้น ท�ำให้ใจ
ค่อยๆถักทอความเป็นพี่อัคชัดขึ้นเรื่อยๆ จนต้องหยุดนั่งร้องไห้บนทาง
จงกรมนั่นเอง
รุ่งเช้าฉันเหมือนนกปีกหักที่ยังพอเหลือแรงไปขอการเยียวยา
จากแม่ใหญ่ได้ ฉันตั้งใจจะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็น แต่ช่วยไม่ได้ที่
สบตากับแม่ใหญ่แล้วน�้ำตาเจ้ากรรมก็ทะลักพรั่งพรูออกมาไม่เหลือ
กระแสของแม่ใหญ่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนหยาดฝนที่ฉ�่ำเย็น ขณะที่
กระแสของฉันเหมือนน�้ำร้อนมีมลทิน ช่างเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน
ชวนให้สมเพชตัวเองเหลือเกิน
ฉันอายที่หยุดร้องไห้ไม่ได้ แต่แม่ใหญ่ก็ไม่ว่า และปล่อยให้
ร้องไป แม่ชีอื่นๆก็เงียบมองฉันด้วยกระแสเมตตาเอาใจช่วยกันอย่าง
เดียว ไม่มีใครพยายามปลอบหรือแม้แต่ถามถึงที่มาที่ไปสักคน
สุดท้าย ฉันก็พยายามพูดกับแม่ใหญ่โดยไม่เงยหน้าขึ้นสบตา
เพราะกลัวจะกลั้นไม่อยู่อีก พูดสองสามค�ำ อะไรไม่รู้ลืมแล้ว และท่าน
คงเห็นฉันพูดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่อง เลยตัดบทสอนโดยไม่ฟังค�ำถาม
ให้จบ
แม่ใหญ่บอกว่า ‘ท่าน’ ไม่ได้มา แต่แค่รับรู้จากเบื้องบนว่าฉัน
เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเห็นว่าฉันปฏิบัติอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ มี
ทิศทางไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโศก ก็หายห่วงและมีปีติ
เพียงด้วย ‘อาการหายห่วงของท่าน’ ก็ทรงพลังใหญ่หลวงพอ
จะกระทบให้ฉันเกิดการรับรู้ แล้วจิตตีความว่านั่นเป็นการอนุโมทนา
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อย่างล้นเหลือ เมื่อบวกกับที่ฉันยังย้อมติดด้วยกิเลสในทางพิศวาสง่าย
ก็กลายเป็นความปรุงแต่งอลหม่าน คิดโน่นคิดนี่ไม่เลิก ทั้งย้อนไปใน
อดีต ทั้งพุ่งลิ่วไปหวังในอนาคต ชนิดห้ามไม่หยุด ฉุดไม่อยู่
ฉันทบทวนพิจารณาตามแม่ใหญ่ และกล�้ำกลืนรสแห่งความ
โทมนัสลงอกอย่างยากเย็น ที่แท้ ‘ท่าน’ ไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะไยดี
หรือมีราคีอะไรกับฉันเลย จิตที่ยังโง่แบบมนุษย์ของฉันสรรสร้างยาง
เหนียวมายึดตัวเองไว้กับอดีตและอนาคตที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงไปเอง
ทั้งเพ
ฉันต้องท่องไว้ช่วยให้ตัวเองส�ำนึก พี่อัคกลายเป็น ‘ท่าน’ ที่ทรง
จิตเป็นฌานสว่างใหญ่ ปราศจากการย้อมติดในโลกียวิสัย รอฤกษ์
เกิดเพื่อสืบทอดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในพรหมภูมิท่าเดียว
นั่นคือความจริง แม้ว่าในฝันคือพี่อัคยังไยดีในฉัน ยังอยากอยู่กับฉัน
และไม่เลิกรักฉัน ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องเหลวไหล
อยากหลับไม่สนิทเอง จิตเลยแสดงความเหลวไหลอย่างนี้
แหละ...
เอาเถอะ! อย่างน้อยก็รู้ตัว จิตของฉันยืนอยู่ข้างความฝัน ส่วน
ลึกของฉันยังรับไม่ได้กับการตายของพี่อัคแม้แต่นิดเดียว
ทั้งวันที่เหลือคือการเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ท�ำอย่างอื่น เอาแต่รู้สึก
ถึงลมหายใจไม่เลิก แม่ใหญ่สั่งให้อยู่กับความไม่เที่ยงของลมหายใจ
ท่านอธิบายว่า ความสามารถในการรู้ลมหายใจตามจริง จะน�ำไปสู่
ความสามารถในการยอมรับตามจริง
ยอมรับได้แม้สิ่งที่ไม่น่ายอมรับที่สุดในชีวิต...
วันที่สี่...
เป็นการตื่นนอนตามเวลา แต่หมดเรี่ยวหมดแรง มีความคิดเลิก
ล้มการบวชชีแล้วซมซานกลับไปเป็นผู้หญิงของเซธ
เมื่อคืนตอนนั่งสมาธิ รู้ลมหายใจเข้าออก เห็นมันไม่เที่ยง จิตก็
เริ่มปรับเข้าสู่สภาพยอมรับตามจริงได้หมด เห็นอะไรๆไม่เที่ยง ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาได้หมด
แต่พอตื่นนอนก็เอาอีก เศร้าอีก น้อยใจพี่อัคอีก ท�ำไมเขาต้อง
ตาย? ท�ำไมเขาถึงทิ้งฉัน? ท�ำไมเขาถึงไม่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางของ
คนปกติ? ท�ำไมเขาจะต้องอยากเสียสละแบบไม่มีมนุษย์หน้าไหนเขา
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เสียสละกัน?
ฉันเหนื่อยและไม่อยากหลอกตัวเอง
ตลอดช่วงเช้าคิดว่า
อย่างไรก็คงเอาดีบนเส้นทางปล่อยวางไม่ได้หรอก แค่มีอะไรมากระ
ทบให้คิดถึงพี่อัคนิดเดียว ก็กลายเป็นผู้หญิงธรรมดา ร้องไห้ขี้มูกโป่ง
น่าอายได้อย่างนี้
ถ้าไม่มีแม่ใหญ่ ก็เหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางแท้จริงอยู่ที่นี่
เลย ฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สูญเสียพลังความเข้มแข็งใน
ชีวิต อ่อนแอและต้องการหลักที่พึ่งอันเป็นอมตะก็เท่านั้น
รู้อยู่ว่าความปล่อยวางคือพลังขับเคลื่อนให้ได้ถึงนิพพาน หลาย
เดือนที่ผ่านมานึกว่าตัวเองเก่ง ปล่อยวางทิ้งขว้างทุกสิ่งที่มีได้หมด แต่
สุดท้ายก็เหมือนบุคคลล้มละลายภายในชั่วข้ามคืน สัมผัสเป็นจริงเป็น
จังของ ‘ท่าน’ ครั้งเดียวพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไร ธาตุแท้ของ
ใจยังยึดมั่นและปรุงแต่งรุนแรงได้ขนาดไหน
พอดีช่วงบ่ายมีการเผาศพ ฉันได้เห็นกับตา ได้กลิ่นกับจมูก
บรรยากาศเผาศพแบบสมัยพุทธกาลที่มีแม่ใหญ่เป็นประธานน�ำมรณ
สติมาสู่ใจผู้เข้าร่วมชุมนุมเพลิง
อาจจะเพราะฉั น ตั้ ง จิ ต ปลงใจตามค� ำ แม่ ใ หญ่ เ กิ น ไปหรื อ
อย่างไรก็ไม่ทราบ ท�ำไมของจริงไม่ยักให้ความรู้สึกสะเทือนแรง
เหมือนตอนดูวิดีโอครั้งแรก พิษไข้ทางวิญญาณมันรบกวนไม่ให้ใจ
หยั่งถึงมรณสติได้กระมัง
ซึ้งแล้วว่าจิตมนุษย์เป็นไปได้ขนาดไหน อาการยึดมั่นถือมั่น
อยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั้น มันบิดเบือนความจริงได้เพียงใด ความ
จริงคือเขาจะไม่กลับมา แต่ความฝันคืออยากให้เขากลับ ความจริงคือ
เขาตายแล้ว แต่ความฝันคือเขายังอยู่ ใจที่เข้าข้างความฝัน ยึดมั่นอยู่
กับสิ่งที่มันไม่จริง มีผลให้ความคิดพยายามยอมรับความจริงกลายเป็น
โมฆะทั้งหมด
รู้ทั้งรู้ แล้วก็เคยปลง เคยถอดถอนความอาลัยในตัวพี่อัคได้
เหมือนปลดเปลื้องห่วงโซ่ลงมากองทั้งยวง ก็กลับเอาปลอกคอมาสวม
ใหม่ในพริบตา ขอเพียงเจอจังหวะโดนกระทบจังๆเถอะ บางทีก็สงสาร
ตัวเอง แต่อีกทีก็นึกสมน�้ำหน้า เหมือนคนเกลียดตัวเอง น้อยใจตัว
เองที่ไม่แน่จริง แพ้ภัยแบบปลาตายน�้ำตื้นโง่ๆได้แค่นี้
พยายามพิจารณาว่าคลื่นจิตที่ส่งมากระทบฉันนั้น ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน คนในโลกสับสนมึนงงกับความ
506

ไดอารี่สีขาว

รู้สึกที่กลับไปกลับมายอกย้อนของตัวเอง เดี๋ยวนึกรัก เดี๋ยวนึกเกลียด
เดี๋ยวรู้สึกเฉยๆ ก็เพราะใครอีกคนเค้นความรู้สึกได้แรงขนาดเป็นคลื่น
รบกวนบ้าง เป็นน�้ำใสชะโลมใจบ้าง
ฉันอาจอาการหนักหน่อยตรงที่ไม่ได้เจอแค่คลื่นรบกวนจาก
จิตที่สับสนของมนุษย์ แต่ถึงขั้นเจอพลังจากจิตที่ยิ่งใหญ่ของพระ
พรหม เลยเกิดการปรุงแต่งแรง ถวิลหาตัวตนของพระคุณท่านรุนแรง
เหลือจะระงับ
ถึงขณะที่เขียนอยู่นี้ พอมองเป็นภาพรวมได้ ก็ทุกข์น้อยลงได้
อาจจะเพราะมองออกว่าในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ ความทรงจ�ำเกี่ยว
กับสัมผัสในฝันจะเบาบางลงเรื่อยๆ อาการจะเป็นจะตายก็คงไม่เข้ม
ข้นเหมือนอย่างนี้ และในที่สุดก็หายไปเอง อะไรๆก็ไม่เที่ยงทั้งนั้น
เมื่อไหร่ใจจะถึงความจริงนี้ให้ได้เท่านั้นแหละ
วันที่ห้า...
ฉันตื่นขึ้นมาตีสองเพื่อบันทึกความฝันอีกครั้ง ครั้งนี้ใจชื้นขึ้น
นิดหน่อย ดูเหมือนจิตขณะหลับจะปรุงแต่งเรื่องเข้าท่าขึ้นมาเป็น
ก�ำลังหนุนบ้าง
อาจจะเพราะมรณสติช่วงงานเผาศพตอนกลางวันเริ่มออกฤทธิ์
เมื่อหลับลงเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้บ้างหลงบ้าง พักหนึ่งก็คล้ายได้
กลิ่นควันธูปตลบอบอวลไปทั้งห้อง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นควัน
ไฟเชิงตะกอน แล้วเลยกลายเป็นกลิ่นเนื้อไหม้ในที่สุด ทุกอย่างชัด
เหมือนเกิดขึ้นในห้องจริงๆ แต่ฉันก็ไม่กลัว เพราะมีสติรู้ว่าเป็นความ
ปรุงแต่งของจิตในฝัน และอีกใจก็คิดว่าถ้าจริงน่ะดีเลย งานฌาปนกิจ
ตัวฉันเอง ฉันจะได้ตายในขณะที่ก�ำลังปลงได้ หมดความยึดมั่นถือมั่น
ในกายใจได้แบบลัดๆกันทันที
แต่ไม่นานนิมิตชนิดที่เป็นกลิ่นก็หายไป กลายเป็นความมืดที่
วังเวงน่ากลัว คล้ายไปยืนกลางป่าช้าใหญ่ มองทางไหนก็มีแต่ราวป่ายะ
เยือกกับท้องฟ้าไร้ดาวห่างไกลออกไป
ฉันรู้สึกว่านั่นคือดินแดนแห่งความตายที่ทุกคนกลัว และจิตปรุง
แต่งขึ้นด้วยอาการไม่รู้จักความตายที่แท้จริง แต่ใจของฉันยังคงเยือก
เย็นอยู่ในบรรยากาศที่เยียบเย็น ไม่สะทกสะท้าน พร้อมจะไปไหนไป
กัน ความสว่างที่กลางใจช่วยให้รู้ว่าตัวเองจะไม่ติดอยู่ในที่มืดแบบนี้
dungtrin.com 507

แน่
นานต่อมา มีการคั่นฉากด้วยภวังค์ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ใจอยากสั่ง
ให้ตัวเองลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเป็นเรื่องเป็นราว แต่ก็
เหมือนเกิดแรงดึงดูดที่เกินฝืนต้าน กระชากฉันกลับเข้าไปในมิติแห่ง
ฝันลึกอีกครั้ง
ฉันเห็นรูปตัวเองในกรอบใหญ่ ขนลุกนิดหนึ่งเมื่อพินิจดูแล้ว
รู้ว่าเป็นรูปที่ตั้งไว้ใกล้โลงศพ ความรู้สึกที่ชัดเจนขณะนั้นเหมือนถาม
ตัวเองว่าฉันตายแล้วหรือนี่ กล้าๆกลัวๆเมื่อปลอบตัวเองว่าช่างปะไร
ตายก็ตาย ทั้งชีวิตมีแต่ช่วยคน ไม่มีชนักปักหลัง ไม่เคยตั้งใจท�ำร้าย
ร่างกายหรือจิตใจใคร ท�ำไมต้องไปกลัว
ใครคนหนึ่งพาฉันไปเปิดฝาโลง และดันหลังฉันนิดหนึ่งให้ยื่น
หน้าไปดู ฉันเห็นศพหน้าซีดของตัวเองนอนอยู่ในนั้น จ�ำได้ถนัดว่า
วินาทีที่เห็น ฉันผงะด้วยความตกใจ เพราะไม่นึกมาก่อนว่าจะได้เป็น
วิญญาณที่ถูกพามาดูศพตัวเองจริงๆ
พอเริ่มเชื่อว่านั่นเป็นศพตัวเอง ใจก็เหมือนเจอแรงดึงดูด
หนักๆอีกครั้ง คราวนี้โดนดึงฮวบเข้าไปในร่างศพ และกลายเป็นความ
รู้สึกธรรมดาในขณะก�ำลังทอดร่างนอน สิ่งที่แตกต่างไปคือใจเห็นว่า
ร่างนอนนั้นของตัวเองเป็นศพ ไม่ใช่มนุษย์ที่คิดอ่านกระท�ำการอะไร
ได้อย่างนี้
ทีแรกก็เป็นร่างนอนที่ปราศจากไออุ่น ปราศจากลมหายใจ
ผ่านไปอึดใจใหญ่จนฉันนึกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย แต่ยังไม่ทัน
ขาดสายความคิด ฉันก็เริ่มรู้สึกถึงอาการเปื่อยยุ่ยของเนื้อหนัง เหมือน
ไอศกรีมที่ละลายอย่างรวดเร็วเพราะถูกลนด้วยความร้อน ฉันพลิก
หน้าดูด้านข้างก็เห็นกระดูกหัวไหล่โผล่ กลิ่นคาวเลือดเริ่มโชย พอก้ม
ลงมองส่วนล่างก็เจอกระดูกซี่โครงที่หุ้มตับไตไส้พุงเอาไว้เข้าให้อีก
กระบวนการแตกดับของร่างกายด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว ฉัน
ชักใจสั่น แต่ก็สะกดตัวเองไว้ไม่ให้กลัวด้วยการขบฟันนิดหนึ่ง ทว่า
กลับยิ่งต้องตกใจเมื่อพบว่าฟันที่ขบนั้น กลายเป็นของเปราะบาง ฉัน
รับทราบว่ามันเสียดสีกันกรอดๆแล้วป่นเป็นผง ละเอียด ความรู้สึกชา
ตามใบหน้าเกิดขึ้น แล้วตามด้วยการรับทราบว่ากะโหลกร้าวและปริ
แยกจากกันเป็นหลายเสี่ยง
กลิ่นน�้ำเลือดน�้ำเหลืองเริ่มแหลมคมบาดจมูก และเหมือนจมูก
แหว่งหายไปแล้วกว่าครึ่ง เหลือแต่เยื่อบางๆรับรู้กลิ่นท้ายๆของชีวิต
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ใจเหมือนอยากเปล่งเสียงพุทโธๆอีกสักครั้ง แต่เจ้ากรรม รู้สึกเหมือน
หลอดคอมีแต่ลมพ่นฟู่ๆออกมา เสียงไม่น่าฟังเอาเลย
ความรู้สึกก่อนจะดับไปพร้อมร่างที่เน่าเปื่อยผุพัง คือ ฉันยัง
กลัวตายอยู่นี่ ฉันยังไม่แน่จริงนะ ฉันยังต้องฝึกกับแม่ใหญ่อีกมาก
แวบนั้นฉันนึกถึงความตายของพี่อัค ยังจ�ำได้สนิทว่าพี่อัคตาย
อย่างสง่างามและเป็นแรงบันดาลใจได้ดีเหลือเกิน ฉันเข้าใจว่าถ้า
ตาย ฉันก็จะปิดตาพริ้มแบบคนตายตาหลับให้ได้อย่างพี่อัคนี่แหละ
แต่เอาเข้าจริงไม่เลย ฉันยังเหลือความกลัวอันเกิดจากความไม่พร้อม
ตายเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดา หาได้มีความพิเศษแต่อย่างไรไม่
เมื่อตื่นขึ้นจริงและลุกมาเขียนบันทึก ฉันได้แต่ปลงสังเวช ชีวิต
ที่ส�ำนักชีเชิงตะกอนสอนว่าจริงๆฉันยังอาจยึดอะไรได้บ้าง มันไม่ใช่
แบบอยู่บ้านสบายๆ แล้วนึกๆคิดๆเอาเองว่าทิ้งอะไรไปได้แค่ไหน
พัฒนาจิตได้ไกลเพียงใด
ก็ดีนะ บางคืนเหมือนอย่างนี้ ที่หลับที่นอนก็เป็นแท่นตัดสินว่า
จิตของฉันเดินมาถึงไหน ฉันเริ่มกลับมีความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกครั้งว่า
ตัวเองมาถูกทาง และมรรคผลนิพพานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วย เพราะ
แม้แต่ขณะหลับ จิตก็สู้กับกิเลสด้วยการปรุงแต่งนิมิตชวนทิ้งกาย
ใจมาให้ดู เหมือนจะสะท้อนว่าของมันอยู่ตรงนี้แหละ ตรงที่จะรบกับ
กิเลส เห็นกายเห็นใจตัวเองจนกว่าจะแตกดับกันไปข้างหนึ่ง!
วันที่ห้า... (ต่อ)
ฉันไปหาแม่ใหญ่ ด้วยความรู้สึกว่ามีดี มีหน้าตาผ่องใสไปอวด
อยากได้ค�ำชมจากแม่ใหญ่ว่าผ่านไปวันเดียวก็ผ่านศึกหนักได้ด้วยดี
แต่แปลก แม่ใหญ่มองผ่านหน้าฉันไปเฉยๆ ไม่ค่อยสนใจ หรือ
เหมือนไม่ค่อยอยากคุยด้วย ถามค�ำก็ตอบค�ำ จนฉันนึกหวั่นว่าตัวเอง
ท�ำผิดลู่ผิดทาง หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนอันใดของท่านหรือเปล่า
ฉันพยายามอ่านใจท่าน แต่ก็อ่านไม่ออก ใจท่านนิ่ง ว่าง และ
กว้างใหญ่ ประมาณไม่ถูกว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน
แต่หลังจากกระวนกระวาย คิดปรุงแต่งจนเกือบเครียดได้ครึ่ง
วัน ในที่สุดฉันก็หัวเราะออกมาเบาๆ ท่านนิ่ง ท่านว่าง ท่านไม่มีอะไร
ใจฉันเองต่างหากที่คิดมากเรื่อยเปื่อย นี่คงเป็นวิธีที่ท่านสอนให้ฉัน
เห็นความปรุงแต่ง ที่จู่ๆก็ฟุ้งตลบขึ้นมาเป็นวรรคเป็นเวร ทั้งที่ไม่มี
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อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า
ทั้งซาบซึ้งบุญคุณ ทั้งเกิดความย�ำเกรงในองค์ท่านแม่ใหญ่เพิ่ม
ขึ้นทุกวัน ปีติเหลือเกิน ฉันก�ำลังฝากชีวิตไว้ในมือใครคนหนึ่งที่พาฉัน
ไปถึงนิพพานได้จริง!
วันที่หก...
วันบวช วันที่ชีวิตใหม่เริ่มต้นเต็มสภาพ
ที่ต้องเป็นวันนี้เพราะพ่อแม่มาได้วันนี้ ไม่มีฤกษ์ยามอะไร
เป็นพิเศษ ทุกอย่างจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว พ่อแม่มาถึงก็ผลัด
กันลงกรรไกร พอพวกท่านตัดจนสั้นแล้ว แม่ชีสะอางก็ช่วยลงมีดโกน
ปลงผมให้เกลี้ยงเกลาด้วยความช�ำนาญ มือท่านนิ่มและนิ่งมาก ไม่ฝาก
แผลไว้เลยสักรอย
ได้ยินว่าแม่ชีหลายคนซาบซึ้งนักหนากับพิธีโกนผม อาจจะ
เพราะเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ผู้หญิงหวงแหน พอสละได้ก็
เหมือนสละตัวตนสวยๆงามๆที่เคยยึดนักยึดหนาเสียได้ ใจเลยตื้นตัน
ว่าเราก็เบากับเขาเป็น ซาบซึ้งรสชาติของความปล่อยวางกับท่านได้
แต่ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรกับพิธีโกน คงเป็นเพราะมีการปรุงแต่งจิต
จนได้ที่ เป็นชีมาก่อนหน้าวันนี้ระยะหนึ่งแล้วกระมัง
แต่มาน�้ำตาร่วงโดยไม่ทันได้เคยเตรียมใจก็ตอนท�ำพิธีขอ
อโหสิกรรมกับพ่อแม่ นี่แหละ ศีรษะที่เบาโล่งไร้ผม กับชุดแม่ชีสีขาว
ที่สวมใส่ ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกถึงความสูงส่งเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่ง แตก
ต่างเป็นคนละโลกกับพ่อแม่แล้ว
ขณะท�ำพิธี ฉันก็รู้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้กอดพ่ออีกแล้ว ทั้งที่เคย
กอดได้มาตลอดชีวิต นั่นเป็นเยื่อใยที่ยังคงมีอยู่กับโลก ต้องสารภาพ
ตามจริงว่าเสียดาย แต่ก็ไม่เสียใจถ้าจะต้องเสียสละสิทธิ์ของลูกสาว
นั้น
ฉันจะไม่สึก... ไม่!
นอกจากพ่อแม่ ก็มีน้าปุ๊ ลุงเผย พร้อมทั้งหยิมกับครอบครัวมา
ร่วมงานบวชเล็กๆของฉันด้วย ฉันจงใจท�ำให้มันเล็ก มีพิธีรีตองไม่
มาก และรบกวนแม่ใหญ่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อดนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่อัคไม่ได้ เท่าที่ท�ำคือไปกราบลา
ท่านเมื่อเดือนก่อน เพราะเคยสัญญาไว้ว่าจะท�ำตัวเป็นลูกสาว ถ้าแวะ
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เวียนไปเยี่ยมสองสามครั้งแล้วหายไปเฉยๆท่านอาจคิดว่าผิดสัญญา
เลยต้องเข้าไปกราบลาให้ทราบเป็นกิจจะลักษณะ แต่การจะเรียน
เชิญให้ท่านเดินทางไกลๆมางานบวชก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการรบกวนกัน
เกินไปหรือเปล่า กระทั่งวันบวชจึงนึกเสียดาย ใจจริงเรารู้สึกเคารพ
รักและนับถือใครแค่ไหนก็ดูได้ตอนอยากให้มาเห็นเรามีชีวิตใหม่
หรือเปล่านี่แหละ
แต่ช่างเถอะ พ่อแม่ตัวจริงของเรามาก็พอ พ่อแม่ตกลงกับฉัน
ไว้แล้ว พอพ่อเกษียณ พวกท่านจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆ ซึ่งก็น่าจะเป็น
โคราช ฉันให้เงินพ่อแม่ไว้มากพอจะซื้อบ้านโครงการไหนก็ได้ที่พวก
ท่านพอใจ ฉะนั้น ทั้งพ่อและแม่จึงไม่มีสีหน้าเศร้าโศกให้เห็นใน
งานมงคล พ่อแค่ท�ำหน้าวิตกนิดหน่อยก่อนปลงผม ตอนคุยกันในกุฏิ
เหมือนไม่อยากให้ฉันด่วนตัดสินใจเพียงเพราะเชื่อว่าจะหาใครที่ใจ
รักเท่าอัคระไม่ได้อีก ซึ่งฉันต้องอธิบายซ�้ำอีกเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่
ทราบว่าบวชก็เพราะอยากสบาย อยากเป็นอิสระ อยากถึงที่สุดทุกข์
และแน่ใจจริงๆว่านี่คือทางที่ต้องการ
พ่อแม่อ้อยอิ่งพอสมควร มานั่งคุยและจัดโน่นดูนี่ให้ฉันถึงเกือบ
เย็น แต่หลังจากพ่อแม่กลับ ฉันก็ถือเป็นฤกษ์ต้อนรับชีวิตใหม่ ด้วย
การเดินจงกรมโดยไม่สนใจอะไรอื่น
ครึ่งชั่วโมงแรกฉันรู้แต่เท้ากระทบ จนกระทั่งจิตเริ่มทรงตัว รู้
เป็นอัตโนมัติเองไปทุกกระดิก กายปรากฏเหมือนหุ่นที่เดินให้ดูเอง
ฉันมีหน้าที่แค่รู้อยู่ข้างในว่าสภาพเดินมันไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน
ถัดจากนั้นฉันก็ดูตามที่แม่ใหญ่สอน คือ ระลึกรู้ว่าแต่ละรอบ
ของจงกรมนั้น จิตเห็นตัวเองเป็นอย่างไร รอบไหนตัวตนเข้มข้น
รอบไหนตัวตนเบาบาง ยอมรับตามจริงเป็นรอบๆ เพื่อจะได้เห็น
ความส�ำคัญผิดและอาการยึดมั่นที่แตกต่างไปเรื่อยๆ
มีหลายรอบที่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นฉัน ความตั้งมั่นรู้เป็นเพียง
ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่กลับกลอก เดี๋ยวก็ถูกปรุงแต่งให้ยึดว่ามีฉันชัดๆ
แต่อีกเดี๋ยว ‘ฉัน’ ตัวเดิมก็หายไป กลายเป็นอีกฉันหนึ่งที่ไม่มีตัวมี
ตนชัดเท่าเดิม
พอเข้าชั่วโมงที่สี่ กายเริ่มล้า และปรุงแต่งจิตให้ฟุ้งซ่าน ฉันก็
พักลงนั่งสมาธิราวครึ่งชั่วโมงเศษ กระทั่งความชุ่มชื่นเกิดขึ้นเต็ม ได้
ความวิเวกกายวิเวกใจ และสามารถก�ำหนดแผ่ความเบาที่เย็นซ่านขึ้น
มานั้น เป็นกระแสพลังช�ำแรกแทรกความเมื่อยขบไปทั่วตัวได้ แล้ว
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ฉันก็ลุกขึ้นเดินใหม่ กี่ชั่วโมงไม่ได้ดู กระทั่งเพลียและมาเขียนบันทึกนี้
วันที่เจ็ด...
เห็นสติคมขึ้นมากก็ตอนรู้สึกตัวขณะเห็นเงาในกระจก ตอน
นั้นอดคิดไม่ได้ว่าขนาดโกนผม โกนคิ้วไปแล้ว กระจกก็ยังฟ้องว่าเป็น
ผู้หญิงสวยอยู่ดี พอผมเผ้าหายไป ราศีผ่องแผ้วของแม่ชีก็ฉายเด่นขึ้น
มาถนัดตา
เมื่อก่อนตอนหลงเงาตัวเองในกระจก ฉันปล่อยเลยตามเลย
แต่ตอนนี้พอนึกได้ว่า ‘นี่แม่ชีนะ มาอยู่นี่เพื่อเลิกหลงยึดนะ’ ใจก็
หลุดออกมาจากอาการลุ่มหลงทันที แม้จะมีเยื่อใยอยู่บ้างนิดหน่อย ก็
ไม่ขนาดให้รู้สึกผิดฐานะ
ฉันลองเล่นแบบที่แม่ใหญ่สอนตั้งแต่หลายเดือนก่อน คือ ใช้
ความสามารถทางกสิณที่มีเป็นทุน ปรับสายตามองเงาในกระจกใหม่
อย่างจะเล็งลึกเข้าไปใต้ผิวหนัง ท�ำความรู้สึกว่าเป็นหนังแดงๆ หนัง
แดงๆก็ปรากฏแทนผิว ฉันแค่รอดูว่าจะเกิดนิมิตใดต่อ ซึ่งก็ได้ผล
เหมือนน�้ำเลือดน�้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาในเวลาไม่นานนัก
ฉันทราบดีว่านั่นไม่ใช่ของจริง แต่เป็นอ�ำนาจการปรุงแต่งของ
คนมีสมาธิกสิณเป็นบาทฐาน จิตแค่ปรุงแต่งภาพนิมิตขึ้นมาตามมโน
นึก แต่ถึงไม่ใช่น�้ำเลือดน�้ำหนองจริง อย่างไรความหลงรูปก็หายไป
จริงๆแล้วกัน
แม้มีความสามารถในการเห็นกายโดยความเป็นอสุภะ แต่ลึกๆก็
รู้ตัวว่ายังติดสวยอยู่มาก แล้วก็แอบรู้ด้วยว่ายิ่งพิจารณากายเป็นอสุภะ
จิตก็ยิ่งผ่องแผ้วขึ้น จิตยิ่งผ่องแผ้วเท่าไหร่ กายก็ถูกปรุงแต่งให้สวยใส
ชวนมองยิ่งขึ้นเท่านั้น
ยิ่งไม่ไยดีกาย กายก็ยิ่งบาดตาบาดใจชวนให้หลงมากขึ้นทุกที!
นี่คือความขัดแย้งบนเส้นทางของนักเจริญสติ ฉันทราบดีว่าต้อง
เอาชนะแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยอุบายหลายหลาก หลายครั้ง คนเรา
หลับฝันกันมายาวนาน เป็นฝันที่ฝังรากลึก ไม่ใช่ตบหน้าตัวเองเผียะ
หนึ่งแรงๆแล้วจะตื่นขึ้นได้ทันที
แม่ใหญ่เคยอธิบายว่าแม้แต่อสุภกรรมฐานก็ไม่ใช่ฝึกแล้วได้ผล
เลย เราต้องยอมเปลี่ยนความรู้สึกเดิมเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง แหนง
หน่ายคลายความยินดีอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่น่ายึดว่าสวย น่าเอาไว้
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เป็นเรา ซึ่งจะหน่ายได้ต้องใช้เวลา ไม่ใช่จะมีใครก�ำหนดห้ามความ
ชอบใจในรูปลักษณ์ของตัวเองกันได้ตามปรารถนา อย่าไปมัวคิดหา
ทางลัด เอาแค่ท�ำตรงๆต่อไปเรื่อยๆก็จะได้ผลเองเมื่อจิตถูกย้อมด้วย
อสุภสัญญาเต็มดวง
ความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มีส่วนส�ำคัญต่อความก้าวหน้า แม่
ใหญ่สั่งอะไรมาฉันเชื่อหมด ท�ำตามหมด ด้วยใจศรัทธาว่าท�ำตามของ
จริงย่อมได้ของจริง เดินตามผู้ยืนอยู่ที่จุดหมายย่อมได้ถึงจุดหมาย
ช่วงสายฉันนั่งท�ำกสิณขาว ด้วยความเห็นประโยชน์ และเห็น
ความแตกต่างระหว่างการท�ำกสิณที่บ้านเพื่อส่งเสริมการดูชีวิตลูกค้า
กับการท�ำกสิณที่ส�ำนักชีเพื่อส่งเสริมการดูชีวิตตัวเอง
ดูลูกค้าเพื่อเรียกคนอื่นให้ศรัทธา แต่ได้ปัญญาก็เมื่อดูกายตน
กสิณที่เอาไปใช้งานทางโลกนั้น สงบแล้วกระจาย เพราะต้องใช้งาน
ส่งออกนอก ส่วนกสิณที่เอามาใช้งานทางธรรม สงบแล้วรวมตัวเป็น
ปึกแผ่น เพราะได้อยู่กับความจริงภายในอันมีค่า
ตับไตไส้พุงและกลิ่นคาวเลือดไม่แบ่งกายชายกายหญิง ส่วนของ
กายที่ซ่อนอยู่ข้างใน ท�ำให้รู้เรื่องจริงอันไม่น่าติดใจมากกว่าส่วนของ
กายที่เผยอยู่ข้างนอกมากนัก และเพราะอย่างนี้เอง นักเจริญสติที่มีใจ
จดจ่ออยู่กับความจริงอันไม่น่าติดใจ จึงเลิกติดใจได้ในที่สุด
คนเราติดใจอยู่กับของหลอกภายนอก ก็เพราะใช้ชีวิตด้วย
อาการ ‘คิดไปเอง’ มาตลอด หลายเดือนที่ผ่านมา บวกกับเจ็ดวัน
ในส�ำนักชีเชิงตะกอน คือการที่ฉันต่างจากตัวตนเดิม ต่างจากใคร
ต่อใคร ตรงที่พยายามใช้ชีวิตด้วยอาการ ‘รู้ตามจริง’ มากขึ้นเรื่อยๆ
นั่นเอง
รู้ตามจริง คือเลิกคิดหลอกตัวเอง เลิกจมอยู่กับทุกข์ที่คิดสร้าง
ขึ้นมาเอง!
ช่วงบ่ายฉันช่วยงานจิปาถะในส�ำนักชี
งานแบกของคล้าย
กรรมกรท�ำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองต่างไป เห็นตัวเองเป็น
เครื่องจักรที่ปราศจากอัตตามานะเมื่อถูกใช้งาน
บางวูบที่เหนื่อย เพลีย แล้วยังโดนตามจิกใช้งานต่อ อัตตา
ก็กลับมาบ้าง ยอมรับว่าเกิดน�้ำโหหน่อยๆเหมือนกัน แต่ใจฮึดจะ
เอาชนะอัตตา เลยช่วยให้ถือว่าเสียงเรียกใช้ของคนโน้นคนนี้เป็น
‘เสียงเรียกใช้จากนิพพาน’ ไม่ใช่จากใคร
ตอนอุทิศกายเป็นกรรมกร ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกเหมือนไม่มี
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อะไรเหลือ ทั้งความเป็นสาวสวย ทั้งความเป็นคุณหนู ทั้งความเป็นคน
เก่ง ทั้งความเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์นั่งแท่นนางพญาของจริง ได้เห็นว่าใจ
ที่เหมือนสละได้ทุกสิ่งอันเป็นไปในตัวตน คือจุดเริ่มต้นของความสงบ
จากอัตตามานะ จิตแบบนี้พร้อมจะเห็นตามจริงเข้ามาในกายใจว่า
เป็นของไม่เที่ยง ไม่น่าเอา น่าวางเฉยเป็นอุเบกขา และน่าสละ น่า
สลัดคืนให้ความว่างกันจริงๆ
ตะวันใกล้ตกดิน เหมือนแม่ชีคนหนึ่งใกล้สิ้นใจ เกิดมาไม่เคย
โดนใช้งานหนักขนาดนี้ เรี่ยวแรงทางกายหมดเกลี้ยงไม่เหลือ แต่ก�ำลัง
ใจยังอยู่ ฉันได้รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งขนาดไหนก็ตอนจิตตั้งดวงเด่น
บอกตัวเองว่าจะพักผ่อนด้วยการนั่งสมาธิ หายใจโดยไม่มีมโนภาพตัว
ฉันหายใจ เมื่อเกิดปีติชุ่มฉ�่ำก็ไม่มีมโนภาพตัวฉันที่ก�ำลังเสวยปีติชุ่ม
ฉ�่ำ เหมือนมีแต่ธรรมอันว่างรับรู้ความไร้ตัวตนของกายและดวงจิต
แม้แต่ขณะที่เขียนบันทึกอยู่นี้ ค�ำว่า ‘ฉัน’ ก็ถูกเห็นด้วยใจว่าเป็น
ภาวะปรุงแต่งขึ้นมาสมมุติเรียก ‘อะไรอย่างหนึ่ง’ ที่ไม่มีความเป็นหญิง
ไม่มีความเป็นบุคคล ไม่มีความเป็นมนุษย์ ไม่มีความเป็นสัตว์ ไม่มี
ความเป็นอะไรๆมากไปกว่าสภาพอันปรากฏตามจริงของรูปนาม เกิด
แล้วเดี๋ยวก็ดับ ไม่ต่างจากเปลวเทียนเมื่อถึงเวลาหมดไส้
ก่อนนอนฉันจะสวดมนต์ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ผู้ไม่
ทรงไปดีตามล�ำพังเพียงพระองค์เดียว แต่ยังได้ถางทางไว้ให้สาวกเช่น
ฉัน และฉันก็จะไม่ท�ำให้ทางของพระองค์ว่างเปล่าจากผู้ด�ำเนินตาม
อย่างแน่นอน
ฯลฯ
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