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บทน�ำ

คืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญ จันทรากลมโตลอยเด่นเป็นประธาน

อยูบ่นฟากฟ้า ทว่าตารกาบนท้องฟ้ากย็งัเฉดิฉนั แย่งกนัเด่น แย่งกนัเปล่ง

ประกายไม่ยอมพ่ายแพ้แก่แสงเดอืน

ตารกานั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะด้านหลังของรถญี่ปุ่นกลางเก่ากลาง

ใหม่ พ่อเธอเป็นผูข้บัรถพาลกูเมยีมายงัจงัหวดักาญจนบรุซีึ่งเป็นบ้านเกดิ

ของทั้งพ่อและแม่

เนื่องจากเมอืงกาญจน์นั้นอยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ เท่าใดนกั ผูเ้ป็น

พ่อจึงเลือกเอาเย็นวันศุกร์เป็นวันเดินทาง และยังออกเดินทางกันตอน

กลางคนืเพราะพ่อบอกเธอว่า เดนิทางตอนกลางคนืนั้นด ีไม่มแีดด อากาศ

เยน็ อกีทั้งพอดกึหน่อยรถรากไ็ม่ตดิ ดงันั้นครอบครวัเธอจงึท�าตวัสบายๆ 

ไม่เร่งรบี กนิข้าวเยน็พร้อมหน้าพร้อมตา ดูข่าวจบแล้วจงึหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้า

สองใบขึ้นรถ เพราะคดิจะค้างอยู่ที่กาญจนบรุสีองคนืด้วย

แม่เปิดเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งพ่อชอบคลอไปตลอดทาง พ่อก็ขับรถ

อย่างไม่เร่งรบีพร้อมฮมัเพลงอย่างมคีวามสขุไปด้วย นี่แหละครอบครวัของ

ตารกา ครอบครวัเลก็ๆ ที่อบอุ่นและมคีวามสขุ

เหตทุี่ครอบครวัเธอต้องไปกาญจนบรุนีั้นมใิช่เพราะอยากท่องเที่ยว 

หรอืกลบัไปเยี่ยมบ้านเก่าเพยีงประการเดยีว แต่พ่อมภีาระต้องไปดแูลบ้าน
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และที่ดนิของปู่ซึ่งบดันี้ตกเป็นสมบตัขิองพ่อโดยสมบรูณ์แล้ว เนื่องจากลงุ

ผู้เป็นพี่ชายของพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อน ลุงคนเดียวของเธอนี้โชคร้าย  

เสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตพุร้อมครอบครวัทั้งหมด สมบตัซิึ่งเป็นบ้านและที่ทาง

แถบกาญจนบรุหีลายรายการจงึตกเป็นของพ่อไปโดยปรยิาย

หนึ่งปีที่ผ่านมา มจีดหมายจากทางทนายเร่งให้พ่อกลบักาญจนบรุี

เพื่อดูแลทรัพย์สินของท่านหลายครั้ง แต่เป็นเพราะพ่อยังโศกเศร้า จึง 

ไม่เคยเดนิทางไปดสูมบตัทิี่ตนเองได้รบัมาเลย จนกระทั่งวนันี้ เมื่อตารกา

เรียนจบมัธยมปลายและก�าลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย พ่อซึ่งมา 

ตั้งรกรากในเมอืงกรงุแล้วจงึคดิจะขายที่ทางเมอืงกาญจน์ทิ้งเสยี โดยเหลอื

เอาไว้เพยีงแต่บ้านที่เป็นสมบตัติกทอดกนัมานานเอาไว้เพื่อสะดวกในการ

ดูแล

พ่อบอกว่า เงินทั้งหมดที่ได้มาจะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของ

ลูกสาวเพียงคนเดียวที่เรียนค่อนข้างดี และบอกว่าจะส่งเสียตารกาเรียน

ให้สูงที่สดุจนสดุความสามารถของเธอ

พ่อรกัตารกา และตารกากร็กัพ่อ รกัที่สดุ

เอี๊ยด!

เพราะจู่ๆ พ่อกเ็บรกรถจนตวัโก่ง ตารกากบัแม่จงึร้องวี้ดขึ้นมาดงั

ลั่นรถ เสยีงโครมดงัสนั่น รถกระแทกแรงจนตารกาที่นอนสบายอยูบ่นเบาะ

หลังพลัดร่วงลงมาจากเบาะ เธอได้ยินเสียงแม่ครางเบาๆ ตามมาด้วย 

เสยีงพ่อถามขึ้นอย่างร้อนรนว่า

“เป็นอะไรกนัรเึปล่า ษา ดาว!”

“ดาวไม่เป็นอะไรค่ะพ่อ แม่ล่ะคะ แม่เป็นอะไรรึเปล่า” ตารกา 

ที่ไม่ได้เจ็บมากกระเสือกกระสนชะโงกหน้าผ่านช่องว่างระหว่างเบาะรถ 

ไปดูแม่ตน แล้วก็พบว่าที่หน้าผากของแม่มีรอยนูนขนาดเท่าลูกมะนาว  

ที่ส�าคญัยงัมเีลอืดไหลซบิๆ ออกมาจากรอยนูนนั้นด้วย คงเป็นเพราะแม่

ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อรถชนเข้ากับอะไรบางอย่าง หน้าผากจึง
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กระแทกเข้ากับคอนโซลจนได้รับบาดเจ็บ ท่าทางแม่มึนงง มือข้างหนึ่ง 

ยกขึ้นมาแตะแผล แต่ปากยงัคงบอกเธอและพ่อว่า

“ไม่เป็นไรจ้ะ แม่เจบ็นดิหน่อยเท่านั้นเอง”

ตารกามองฝ่าความมดืออกไปกพ็บว่า รอบข้างนั้นมดืสลวั แม้ถนน

สายนี้จะมีเสาไฟ แต่เสาไฟที่ตั้งเป็นระยะนั้นอยู่ห่างกันจนเกินควร และ

อบุตัเิหตยุงัมาเกดิขึ้นในช่วงตรงกลางซึ่งแสงจากเสาไฟด้านหน้ายงัส่องมา

ไม่ถงึ และแสงไฟจากเสาด้านหลงักท็อดมาไม่ถงึเช่นกนั ดงันั้นนอกจาก

แสงไฟหน้ารถที่ทอดยาวไปเบื้องหน้าแล้ว ตารกากแ็ทบจะมองไม่เหน็อะไร

“เราชนอะไรคะพ่อ”

สามารถ หนุม่ใหญ่วยัใกล้เกษยีณใช้มอืดนัแวน่ขึ้นแล้วมองตรงไป

ข้างหน้า บอกไม่ถกูเหมอืนกนัว่าเขาขบัรถชนเข้ากบัอะไร ตอนชนเขาเหน็

เพยีงเงาอะไรด�าๆ วิ่งตดัหน้าอย่างกระชั้นชดิ เขาพยายามเบรกแล้วแต่ก็

ไม่ทนั คงชนเข้ากลางตวั ป่านนี้สิ่งที่เขาชนคงไม่รอด

คนใจบุญคิดเช่นนี้แล้วก็ถอนหายใจ หันไปมองลูกสาวที่ยังคง 

ท�าหน้าตาตื่น มอืใหญ่ลูบศรีษะลูกเบาๆ ปลอบว่า “คงเป็นหมา หรอืไม่

กต็วัอะไรสกัอย่างลูก เดี๋ยวพ่อจะลงไปดูสกัหน่อย ถ้าช่วยได้กจ็ะช่วย แต่

ถ้าช่วยไม่ได้กจ็ะลากซากมนัไปไว้ที่ข้างถนน จะได้ไม่ถกูรถคนัไหนเหยยีบ

เข้าให้อกี ดาวดูแผลให้แม่หน่อยนะลกู เดี๋ยวพ่อลงไปจดัการเรื่องเรยีบร้อย

แล้ว เราค่อยพาแม่ไปหาหมอกนั”

ตารกาไม่ได้ห้ามพ่อทั้งๆ ที่เธอรู้สกึไม่ด ี มนัเป็นลางสงัหรณ์ที่เกดิ

ขึ้นอย่างปัจจบุนัทนัด่วน และยงัเกดิขึ้นช้าจนเกนิไปอกีด้วย

หญงิสาววยัสบิแปดยงัไม่ทนัได้เอ่ยปากเตอืนอะไรพ่อ พ่อเธอกเ็ปิด

ประตูและก้าวเท้าลงไปจากรถแล้ว

เธอเห็นพ่อเดินไปยังกระโปรงหน้ารถที่มีร่องรอยบุบเข้ามาทางฝั่ง 

ผูโ้ดยสาร พ่อจ้องสิ่งที่อยูบ่นพื้นเขมง็ ก่อนส่ายหน้า ขยี้ตา เหมอืนไม่อยาก

เชื่อในสิ่งที่เหน็
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หัวใจตารกาสั่น รู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เส้นประสาท

เธอขงึจนตงึ เครยีด คอเธอปวดร้าวเพราะกลั้นเสยีงร้องเอาไว้

โฮก!

‘เสียงร้องอะไร!’ หญิงสาวไม่สามารถตอบตนเองได้เพราะในอีก 

ไม่กี่วนิาทหีลงัจากเธอได้ยนิเสยีงค�าราม เธอกเ็หน็อะไรบางอย่างที่พ่อชน

ลกุขึ้นมายนืจงัก้าพร้อมตวดักรงเลบ็เข้าตบพ่อเธอ

เลือด...เลือดสดๆ ของพ่อกระเซ็นเต็มกระจกด้านหน้า เธอได้ยิน

เสยีงแม่ร้องกรี๊ด ก่อนประตูรถทั้งสี่ด้านจะถูกกระชากออก

ทุกสิ่งหลังจากนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนตารกามองอะไรไม่ทัน 

ท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนมืด ตารการู้เพียงแต่ว่าเธอถูกอะไร 

สกัอย่างลากออกมาจากรถ ไหล่เธอร้อนราวกบัถกูไฟเผาเพราะมคีมเขี้ยว

ของสตัว์บางชนดิกดัไหล่เธอเอาไว้แล้วลากเธอเข้าไปในป่า

ลกึเข้าไป...ลกึเข้าไปในป่าที่มดืมดิ ไหล่ตารกาชาไปหมด แผ่นหลงั

และแขนปวดแสบปวดร้อนเพราะการถูกลากอย่างไม่ปรานีปราศรัย เธอ

ไดย้นิเสยีงค�ารามของอะไรสกัอย่าง ทว่าเสยีงที่เขย่าโสตประสาทของเธอ

มากกว่าเสยีงประหลาดนั้นกค็อื เสยีงกรดีร้องของแม่!

ในท่ีสดุ สิง่ทีล่ากเธอเข้ามาในป่ากห็ยดุวิง่ ตารกานอนอยูก่บั

พื้นหญ้า หลัง ไหล่ และแขนเธอร้อนผ่าวไปหมด แถมยังขยับตัวไม่ได้

เพราะถูกสัตว์ซึ่งลากเธอเข้ามาในป่าเหยียบเอาไว้ กรงเล็บแหลมคมจิก

เข้าเนื้อที่หน้าอกและช่วงท้องอย่างไม่ปราน ีหากเธอไม่เจบ็ขนาดนี้ ตารกา

คดิว่าเธอคงต้องตายไปแล้วแน่ๆ

เธอพยายามดนัเท้าที่เหยยีบอยู่บนอกขึ้นอย่างสิ้นหวงั ลมหายใจ

ของเธอสั้นและถี่ขึ้น เท้าที่ทบัอยูบ่นอกเธอคล้ายกบัอยากจะเหยยีบเธอให้

บี้แบน หญงิสาวเริ่มหายใจไม่ออก หูเริ่มอื้อ และรู้สกึถงึรสชาตขิองความ

ตายที่ค่อยๆ คบืคลานเข้ามาหา



ลิซ  11

แต่ก่อนที่ความตายจะกลืนกินเธอ ความหนักและความเจ็บที่

ทรวงอกก็จางหายไป หูตารกาแว่วเสียงค�ารามของอะไรสักอย่าง เสียง

ค�ารามที่สั่นสะเทอืนไปถงึส่วนลกึในหวัใจเธอ

หญิงสาวพยายามเบิกตากว้างขึ้น เมื่อรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่

เหนอืร่างกายเธอ

ตวัอะไรสกัอย่างยนืตระหง่านเหนอืร่างเธอ ขาทั้งสี่กางออกคร่อม

ตัวเธอเอาไว้ เธอมองขึ้นไปแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความด�ามืด ไม่มี

แสงจนัทร์ ไม่มแีสงดาวเตม็ฟ้าอกีต่อไป

ตารกายื่นมือขึ้นไปจนสุดและสัมผัสความนุ่มของกลุ่มขน จมูก 

ได้กลิ่นอะไรบางอย่าง จะว่าคุ้นก็คุ้น แต่เธอสาบานได้ว่าไม่เคยได้กลิ่น

แบบนี้มาก่อนเลย กลิ่นเหมอืนอะไรบางอย่างที่แสนคุน้ชนิ...อะไรที่หวานๆ 

หอมๆ กลิ่นนั้นท�าให้เธอรู้สกึสบายอย่างบอกไม่ถูก

เสียงค�ารามดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังกว่าเดิม ดังจนเธอรู้สึกปวด

แก้วหูจนทานทนไม่ไหว เธออ่อนแรงลงเรื่อยๆ จนในที่สดุสตกิแ็ตกดบัไป

“จงไปเสียให้พ้น เราไม่อยากฆ่าพวกเจ้า!” สัตว์ตัวใหญ่สีด�า

สนทิค�ารามก้องเพื่อเตอืนพวกสงิห์ผสมที่ต�่าชั้นกว่าตน

เบื้องหน้าของกาฬสีหะซึ่งมีชื่อว่าสิงห์ คือสิงห์ผสมต่างเผ่าพันธุ์

หลายจ�าพวก ทั้งสงิหคกัคา สหีรามงักร ไกรสรนาคา อกีทั้งไกรสรปักษา1 

1 สิงหคักคา หรือสีหะคักคา มีกายเป็นเกล็ดสีม่วงเข้ม แม้จะมีส่วนหัวและตัว 
เป็นสงิห์ แต่กลบัมเีท้าเหมอืนช้าง
 สหีรามงักร สงิห์ชนดินี้มหีวัเป็นมงักร มรี่างเป็นสงิห์สนี�้าตาล
 ไกรสรนาคา เป็นสงิห์ผสมที่มสี่วนประกอบของนาคด้วย หางเหมอืนสตัว์เลื้อย-
คลานประเภทงู ตวัมลีกัษณะคล้ายสงิห์ แต่มเีกลด็แขง็ปกคลมุทั่วกาย
 ไกรสรปักษา เป็นสตัว์ผสมระหว่างสงิห์กบันก มกีายสเีขยีวอ่อน หวัเหมอืนพญา
อนิทร ีตวัเป็นดั่งราชสหี์แต่มเีกลด็ นอกจากนั้นยงัมปีีกเหมอืนนกอกีด้วย 
 ข้อมูลจาก himmapan.com
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ที่บนิวนอยูบ่นท้องฟ้า พวกมนับงัอาจลอบออกมาจากหมิวนัตบรรพตเพื่อ

เข่นฆ่าดวงใจของเขา!

สงิห์ได้กลิ่นเลอืดจากร่างซึ่งเขาปกป้องอยู ่ดวงตาซึ่งมสีอี�าพนัเป็น

ประกายวบัวาม บ่งบอกให้พวกสงิห์ผสมเหล่านั้นรู้ว่า เขาก�าลงัโกรธ

ไกรสรนาคากบัไกรสรปักษาเป็นคู่แรกที่ถอยห่างออกไป ตนหนึ่งวิ่ง

กลบัไปในป่า อกีตนหนึ่งบนิกลบัเข้าไปในหมิวนัตบรรพต จะเหลอืกเ็พยีง

สิงหคักคาผู้โง่เง่า และสีหรามังกรที่คิดว่าตนมีเดชมากพอจะต่อกรกับ

ราชสหี์ที่ปักหลกัยนืจงัก้าอยู่ ณ ที่เดมิ

นี่พวกมนัคดิจะสู้กบัเขาอย่างนั้นหรอื

เสียงค�ารามต�่าดังมาจากคอกาฬสีหะ เพียงแผ่วเบาก็ก่อให้เกิด

อาการเจบ็ปวดขึ้นในประสาทหูของสงิห์ผสมทั้งสอง สหีรามงักรไม่คดิจะ

รอให้กาฬสีหะผู้มีเสียงค�ารามเป็นอาวุธได้โก่งคอค�ารามออกมาอีก มัน

2 1 ใน 4 ราชสหี์แห่งป่าหมิพานต์
 • ไกรสรราชสหี์ เป็นสตัว์ที่มพีละก�าลงัแรงกล้า เป็นนกัล่าชั้นเยี่ยมและกนิสตัว์
ใหญ่น้อยเป็นอาหาร ในต�านานพระเวสสันดร มีตอนหนึ่งกล่าวถึงไกรสรราชสีห์ 
ในเรื่องบรรยายว่าเป็นสตัว์ทรงพลงั กายเป็นสงิห์ มขีนแผงคอ รมิฝีปาก ขนหาง 
และเลบ็เป็นสแีดงดั่งผ้ารตันกมัพล
 • กาฬสหีะ เป็นราชสหี์ที่กนิพชืเป็นอาหารเท่านั้น มกีายด�าสนทิ และสูงใหญ่
ราวโคหนุ่ม (ค�าว่า ‘กาฬ’ แปลว่าด�า) กาฬสหีะจะกนิเฉพาะพชื แต่กใ็ช่ว่าจะมี
ก�าลงัวงัชาด้อยไปกว่าราชสหี์ชนดิอื่น
 • บณัฑรุาชสห์ี มผีวิกายสเีหลอืงและเป็นสตัว์กนิเนื้อ บณัฑรุาชสห์ีจดัได้ว่าเป็น
สตัว์นกัล่าขนาดใหญ่ สตัว์ที่ถกูล่ามตีั้งแต่สตัว์ประเภทกวาง ควาย ช้าง หรอืแม้แต่
มนษุย์ ในเอกสารที่มเีรื่องราวเกี่ยวกบัป่าหมิพานต์ระบวุ่าบณัฑรุาชสหี์มรี่างกาย
สเีหมอืนใบไม้เหลอืงและใหญ่เท่ากบัววัหนุ่ม
 • ตณิสหีะ มกีายสแีดง เป็นราชสหี์อกีชนดิที่กนิแต่พชืเป็นอาหาร ลกัษณะเด่น
อกีอย่างของตณิสหีะคอืมเีท้าเป็นกบีแบบม้า
 ราชสีห์ทุกชนิดมีเสียงค�ารามอันทรงพลัง ในต�านานกล่าวว่าเพียงเสียงค�าราม
ของราชสหี์กท็�าให้สตัว์อื่นเจบ็ได้
 ข้อมูลจาก himmapan.com



ลิซ  13

กระโจนขึ้นไปในอากาศ และคดิจะตบราชสหี์ด้วยกรงเลบ็อนัแขง็แกร่ง

นั่นช่างเป็นการกระท�าที่โง่เขลาของผู้ที่เชื่อในฤทธาของตน 

‘สิงห์ผสมทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะมีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพญาราชสีห ์2 

ได้อย่างไร’

สงิห์ไม่ได้หลบลี้ ตรงข้าม เขารอจนกรงเลบ็สหีรามงักรตะปบเข้าที่

ใบหน้าของเขา กรงเล็บของสิงห์ผสมอาจท�าร้ายสัตว์อื่นได้ก็จริงอยู่ แต่

ส�าหรบัราชสหี์ผู้เก่งกล้าเป็นอนัดบัต้นๆ ของเผ่าพนัธุ์เช่นเขาแล้ว กรงเลบ็

อนัร้ายกาจแค่ท�าให้เขาคนัเท่านั้นเอง

ทันทีที่จ้องเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายหวาดกลัวของ 

สีหรามังกรตนนั้น สิงห์ก็รู้ได้ว่ามันเพิ่งส�านึกเสียใจในสิ่งที่กระท�าลงไป 

ทว่า...สายเกนิไป สายเกนิไปเสยีแล้ว!

ราชสห์ีใช้กรงเลบ็ตบคนือย่างว่องไวจนสหีรามงักรไม่มโีอกาสหลบ 

สงิห์ไม่ได้ใช้แรงมากมาย แต่กรงเลบ็ราชสห์ีกย็งัผ่าร่างของสหีรามงักรออก

เป็นสองซกี ดวงตาของสงิห์ผสมตนนั้นยงัเบกิกว้างมองผู้ที่สงัหารมนัอย่าง

ไม่เชื่อสายตาอยู่เลยเมื่อร่างสองซกีของมนัแยกกนัลงไปกองกบัพื้น

สงิห์ไม่สนใจซากศพผ่าครึ่งตรงหน้านานนกั เขากระโจนเข้าไปหา

เจ้าสงิหคกัคาที่ยนือ้าปากค้างมองอยู่ไม่ไกลทนัที

สิงหคักคาอาจจะโง่ไปบ้าง แต่ก็ไม่โง่ถึงขนาดมองไม่ออกว่าบัดนี้

เทพเจ้าแห่งความตายก�าลงัมาเยอืนมนัแล้ว มนัร้องโหยหวนก่อนกลบัหลงั

หนั เผ่นแน่บ ทว่ากย็งัสายเกนิไป สงิห์กระโจนเข้าไปหาแล้วกางกรงเลบ็

ตวดัไปด้านหน้า ส่งผลให้ขาข้างซ้ายของเจ้าสงิหคกัคาตวันั้นหลดุออกจาก

ร่างของมนัในทนัที

เสยีงร้องโหยหวนเพราะความเจบ็ปวดดงัลั่นไปทั่วป่า และเสยีงนั้น

กป็ลกุตารกาที่สลบไปเพราะบาดแผลรนุแรงทั่วทั้งตวัให้ตื่นขึ้น

บนร่างเธอไม่มเีงาด�าทะมนึยนืกางทบัอกีต่อไป เธอจงึเหน็แสงดาว

ที่ยังคงกะพริบพราว เห็นจันทราเต็มดวงสุกสกาวส่องสว่าง แต่เธอไม่มี
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เวลามาใส่ใจความงดงามของเดอืนและดาวบนฟ้าอกีต่อไปแล้ว หญงิสาว

พยายามขยบัตวัทั้งที่รู้สกึปวดตงึไปหมดทั้งร่าง ไหล่ซ้ายเธอไร้ความรู้สกึ 

แผ่นหลงัร้อนราวกบัถกูไฟแผดเผา อกีทั้งบรเิวณหน้าอกกบัท้องกย็งัมเีลอืด

ไหลซมึออกมาไม่หยดุ

ตารกาพยายามใช้มือกดแผลที่ท้องเอาไว้ อะดรีนาลินท�าให้เธอ 

มีแรงฮึดจนลุกขึ้นมานั่งได้ หญิงสาวพยายามกวาดตามองไปรอบๆ แม้

แสงจันทร์จะส่องสว่าง ทว่าก็ไม่สว่างเหมือนแสงไฟนีออน เธอจึงมอง 

อะไรได้ไม่ชัดเจน เห็นแต่เงาของต้นไม้ซ้อนทับกัน และเมื่อลมพัดมา 

เสยีงกิ่งไม้เสยีดส ีเงาที่วูบไหวกย็ิ่งน่ากลวั

แต่สิ่งที่น่ากลวัยิ่งกว่าภาพที่เหน็และเสยีงที่ได้ยนิกค็อื กลิ่นคาวคลุง้

ของอะไรบางอย่างที่โชยเข้าจมูก กลิ่นมนัคาวจดั เหมอืนกบั...เลอืด

“ช่วยด้วย” เธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือเสียงแผ่ว ร่างที่

บอบช�้าเจบ็ปวดมากขึ้นทกุครั้งเมื่อขยบักาย ความเจบ็ปวดท�าให้น�้าตาเธอ

ไหลพราก สติเริ่มจะหลุดลอยไปจากตัวอีกครั้ง ทว่าเธอไม่ยอมตาย 

แบบนี้ ไม่ยอม!

สมองหญงิสาวเริ่มจดจ�าและล�าดบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น

พ่อ...ภาพเลือดที่สาดไปทั่วแผ่นกระจกท�าให้เธอคิดว่าพ่อคงเจ็บ

หนกั หรอืไม่พ่อกจ็ากเธอไปแล้ว

แม่...เสยีงกรดีร้องของแม่ยงัคงดงัก้องอยูใ่นห ูแม่ยงัอยูไ่หม แม่รอด

หรอืเปล่า

หญิงสาวครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อพยายามคลานตรงไปข้าง

หน้า ทุกคืบที่ขยับล้วนแล้วแต่สร้างความเจ็บปวดให้เธออย่างมาก แต่ 

ตารกาไม่ยอมแพ้ เรยีกแม่ด้วยเสยีงที่ดงัที่สดุ 

“แม่! แม่ขา แม่!”

มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเท่านั้นตอบกลับเธอ เธอเริ่ม

ตาลาย เพราะเสียเลือดไปมากเหลือเกิน สติใกล้จะลับหายอีกครั้ง แม้ 
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ใจจะยงัสู้ ทว่าร่างกายนั้นทนไม่ไหวอกีต่อไป

หญิงสาวฟุบลงกับพื้นหญ้าที่มีกลิ่นคล้ายเหล็ก แก้มซ้ายของเธอ

ทับน�้าอุ่นๆ เหนียวๆ ซึ่งมีกลิ่นน่าขยะแขยง ตารกาอยากจะหนีไปจาก 

ที่ตรงนั้น แต่เธอขยบัตวัไม่ไหวอกีต่อไป

ร่างบอบช�้านอนหอบหายใจแรงอยู่ตรงนั้นไม่นานนัก ก็รู้สึกว่า 

ร่างถกูยกขึ้น ดวงตาหรี่ปรอืพยายามมองคนที่อุม้เธอเอาไว้ รมิฝีปากพมึพ�า 

“ช่วยด้วย”

“อย่าหวาดกลัวไปดาวน้อยของข้า เมื่อข้าอยู่ตรงนี้ อันตรายใดๆ 

ไม่มทีางแผ้วพานถงึตวัเจ้า”

แม้รูปประโยคที่ผู้ชายซึ่งอุ้มเธอเอาไว้พูดออกมาจะฟังดูประหลาด 

แต่นาทนีี้ตารกาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้น หวัใจเธอเต้นแรงขึ้นอกีครั้ง ความ

เจ็บปวดใดๆ ที่ได้รับก็ดูเหมือนว่าพอทนได้เมื่อความช่วยเหลือมาอยู ่

ตรงหน้าเช่นนี้

“ช่วยด้วย แม่ พ่อ...”

สิงห์ซึ่งตอนนี้อยู่ในร่างของมนุษย์ผู้ชายวัยไม่เกินสามสิบปีก้มลง

มองดวงใจที่อยูใ่นอ้อมแขน เขาเหน็น�้าตาของเธอ เหน็ความเจบ็ปวดและ

ความหวงัที่อยูใ่นดวงตาคู่นั้น เหน็แบบนี้เขากไ็ม่อาจพดูออกมาได้ว่า บดันี้

เธอเหลอือยู่ตวัคนเดยีวแล้ว

เมื่อพูดไม่ได้เขากไ็ม่ตอบ ได้แต่อุ้มร่างที่บอบช�้าอย่างหนกัมุ่งออก

ไปจากป่า โดยมตีารกาเฝ้าวงิวอน ขอร้องให้ผูช้ายที่อุม้เธออยูก่ลบัไปช่วย

พ่อและแม่ของเธอไม่หยดุ

ทว่าเมื่อเขาไม่สนองตอบค�าขอร้อง ค�าอ้อนวอนของเธอ เธอกห็มด

เรี่ยวแรงจะแขง็ขนื บงัคบั หรอือ้อนวอนเขา ในที่สดุเธอกห็ยดุร้องขอ และ

ร้องไห้เงยีบๆ อยู่แนบอกผู้ชายคนนั้น

ตารกาไม่รู้ว่าการที่เธอเจบ็ปวด ไม่ว่าจะทางกายหรอืทางใจ สงิห์

ที่เฝ้ามองดูเธออยู่อย่างห่วงใยกเ็จบ็ไม่แพ้เธอ เขารกัเธอมาก รกัจนพร้อม
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ที่จะเจบ็ปวดแทน

“อย่าเสยีใจไปเลยเจ้า รบัรู้เอาไว้ว่าเจ้าไม่ได้เดยีวดาย เจ้ายงัมขี้า 

มขี้าเสมอ”

ตารกาไม่คิดจะฟัง เธอปล่อยให้ข้อความปลอบโยนนั้นเข้าหูซ้าย

ทะลอุอกหูขวาอย่างไม่ใส่ใจ เธอยงัคงร้องไห้ต่อไป จนสดุท้ายกเ็ป็นสงิห์

ที่ทนเห็นน�้าตาของเธอไม่ได้อีก เขาท่องมนตร์แล้วเป่าเบาๆ เมื่อลมจาก

ปากต้องร่างในอ้อมแขน เธอก็ผล็อยหลับไปโดยน�้าตายังคงไหลเปียก 

แผ่นอกเขา

กาฬสีหะที่บัดนี้อยู่ในร่างชายหนุ่มกระชับร่างในอ้อมแขนแน่นขึ้น

แล้วกระโดดเบาๆ พาร่างของตนและคนในอ้อมแขนลอยขึ้นไปบนฟากฟ้า

สิงห์อุ้มตารกามาหยุดอยู่ที่ข้างรถของครอบครัวเธอ กลิ่น 

คาวเลอืดยงัคงกรุน่อยูใ่นอากาศจนสงิห์ขมวดคิ้วเข้าหากนั เขาเดนิเข้าไป

หากองเศษเนื้อที่อยู่บรเิวณหน้ารถซึ่งยงัมแีสงไฟส่องสว่าง

สภาพของผู้ชายที่เป็นพ่อตารกาในโลกมนุษย์นั้นช่างน่าสังเวชนัก 

เขามองร่างในอ้อมแขน คิดว่าเธอต้องเสียใจแค่ไหนถ้าตื่นมาพบสภาพ 

เช่นนี้ จงึร่ายมนตร์อกีครั้ง มนตราแสนมหศัจรรย์จ�าลองร่างของสามารถ

ขึ้นมาได้ ทว่าเขาไม่อาจท�าให้ร่างนั้นมชีวีติขึ้นมาได้ใหม่

เขาวางร่างในออ้มแขนลงกบัเบาะดา้นหลงัของรถ จดัท่าใหเ้ธอนั่ง

อย่างสบายแล้วร่ายมนตร์ใส่ตารกาอีกครั้ง แสงสีทองฉาบร่างเธอเอาไว ้

ชั่วครู่ ก่อนแสงนั้นจะค่อยๆ จางหายไปพร้อมกบัสภาพมอมแมม เสื้อผ้า

ขาดกะรุ่งกะริ่งเพราะถูกลากไปเป็นระยะทางไกลแสนไกล

ตอนนี้ดาวน้อยของเขาไม่มแีผลแม้แต่รอยมดขบกดั เสื้อผ้าเผ้าผม

ก็กลับมาสะอาดเอี่ยมเรียบร้อย ส่วนความทรงจ�าอันแสนเศร้านั้น... 

เขาจดัการลบมนัออกไปด้วย

เธอไม่ควรจดจ�าเรื่องเลวร้ายนี้ เพียงแค่อยู่ต่อไปโดยไม่มีพ่อและ
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แม่กล็�าบากพอแล้ว

มอืใหญ่ประคองใบหน้างดงามนั้นเอาไว้ มองแล้วมองอกีด้วยความ

ห่วงหาอาลยั สงิห์มองดวงใจของเขาราวกบัจะพมิพ์ภาพของเธอลงไปใน

หวัใจ แล้วเชยคางเธอขึ้น ประทบัจมุพติลงไปที่รมิฝีปาก

“อีกไม่นาน ดาวน้อยของข้า อีกไม่นานเราจักกลับมาอยู่ด้วยกัน

อกีครั้ง รกัษาเนื้อรกัษาตวั รกัษาดวงใจเอาไว้เพื่อรอข้า ข้ารกัเจ้า ดาวน้อย

ของข้า รกัเจ้าตลอดไป”
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1

อากาศในเดอืนธนัวาคมในปีนีค่้อนข้างจะเย็นกว่าทกุปี ตารกา 

เกลียดหน้าหนาว เพราะอากาศซึ่งเย็นเยือกเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน

ของเธอ

ตารกาเป็นหญงิสาวหน้าตาสะสวยวยัเกอืบจะยี่สบิ ทั้งหน้าตาและ

ผิวพรรณล้วนบ่งบอกถึงความมีชาติมีตระกูลผิดแผกไปจากคนรอบข้าง 

ทว่าแม้หน้าตาท่าทางเธอจะแตกต่าง แต่สิ่งที่เหมือนกับคนในละแวกนี้ 

กค็อื หญงิสาวเรยีนน้อยและท�างานหนกัเพื่อแลกกบัค่าจ้างน้อยนดิ

งานรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าคืองานหลักของเธอ ส่วนงานเสริมคือการ

รับจ้างพิมพ์รายงาน ซึ่งงานนี้มีรายได้ไม่แน่นอนนัก เธอรับช่วงมาจาก 

พี่ข้างบ้านซึ่งจะน�างานมาแบ่งให้เธอช่วยเมื่อเขาท�าไม่ทนัเป็นบางหน

นอกจากงานสองอย่างนี้แล้ว ตารกายงัท�างานอย่างอื่นอกี ทั้งท�า

ขนมขาย รบัจ้างท�าความสะอาดบ้าน และอกีหลายงาน ซึ่งท�าแล้วไม่ยดื

เลยสกังาน

ใช่ว่าเธอเป็นคนเกี่ยงงาน ไม่สู้งาน แต่ความที่สะสวยจนเกินไป 

นายจ้างจงึมกัจะเสนองานอื่นที่คดิว่าสบายกว่าให้เธอท�าเสมอ

จรงิอยู่ว่าตารกาต้องการเงนิมากๆ เพื่อน�ามารกัษาแม่ แต่ถ้าต้อง

ขายศกัดิ์ศรเีพื่อเงนิ...เธอกท็�าไม่ได้ หญงิสาวยอมท�างานหนกั ท�างานให้

เสียงจากหิมพานต์
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เหนื่อยตายดกีว่าไปเป็นเมยีน้อยใครเขา

เพราะคดิเช่นนี้ ทกุเช้าตารกาจงึต้องตื่นตั้งแต่ตห้ีาลงมาแช่ผ้าที่ต้อง

ซกัเอาไว้ ก่อนลงมอืท�าอาหารทั้งของตนเองและของแม่ อาหารแบบง่ายๆ 

มักเสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวัน จากนั้นเธอจะขึ้นไปช่วยแม่ล้างหน้า 

แปรงฟัน เช็ดตัว หรืออาบน�้า แล้วแต่ว่าวันนั้นแม่ของเธอจะแข็งแรง 

พอที่จะอาบน�้าได้หรือไม่ ซึ่งทุกครั้งเมื่ออากาศเย็นลงเช่นวันนี้ แม่จะ 

อาบน�้าไม่ได้ ต้องต้มน�้ามาผสมกบัน�้าเยน็และเชด็ตวัให้อย่างเดยีว ท�าให้

เธอมงีานเพิ่มขึ้น เหนื่อยมากขึ้นเป็นทวคีูณ

เมื่อร่างกายแม่ได้รับการดูแลจนสะอาดสะอ้าน ตารกาก็จะให้แม่

กนิอาหารมื้อแรกของวนั

ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา แม่เธอกินน้อยลงเรื่อยๆ จนร่างกายที่เคย 

มีน�้ามีนวลผอมบางไม่ต่างอะไรจากโครงกระดูกเดินได้ และการที่แม่ 

มีสภาพเหมือนโครงกระดูกนี่เอง ท�าให้ตารกาสามารถอุ้มแม่ที่พิการเดิน 

ไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ ได้ การที่ร่างกายแม่ซบูผอมเช่นนี้ท�าให้เธอดแูลแม่

สะดวกขึ้นก็จริง แต่เธอไม่อยากให้แม่มีสภาพหนังหุ้มกระดูกแบบนี้เลย 

เธอจงึพยายามสรรหาของดขีองอร่อย ของบ�ารงุร่างกายมาให้แม่กนิเสมอ

แม้ร่างแม่จะซูบผอมจนเหลือแต่กระดูก ทว่าท่านยังพอช่วยเหลือ

ตนเองได้บ้าง ยังพอกินข้าวต้มเองได้แม้มือจะสั่น และยังเก็บกวาดห้อง 

ปัดปูเตยีงเองได้ แต่ทกุครั้งที่อากาศแห้งแล้งและเยอืกเยน็ แม่มกัมอีาการ

แย่ลง ท่านจะเจบ็แผลที่ขาซ้าย บอกว่าปวด ตงึ และถ้าหากอากาศเยน็

ลงมากๆ ท่านจะบ่นว่าปวดไปจนถึงกระดูก บางครั้งก็ถึงกับปวดจนร้อง

ครางและดิ้นราวปลาถูกทบุอยู่บนเตยีงเลยทเีดยีว

และทกุครั้งที่เหน็แม่เจบ็ปวดแบบนั้น ตารกาเป็นต้องแอบไปร้องไห้

คนเดียวอยู่บ่อยๆ เงินทุกบาททุกสตางค์ของเธอใช้เพื่อรักษาแม่ โรง-

พยาบาลที่ไหนดี หมอที่ไหนเก่ง เธอพาแม่ไปทุกที แต่แทบทุกแห่งล้วน

แล้วแต่บอกว่าแม่ของเธอไม่ได้เป็นอะไร นอกจากเสียขาซ้ายไปเพราะ 
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เหตรุ้ายเมื่อสองปีก่อน แม่เธอกป็กตดิทีกุอย่าง

ตารกาไม่เชื่อ ไม่อยากเชื่อ หากแม่ปกตดิที�าไมถงึไม่ยอมกนิอาหาร 

ท�าไมจึงมีอาการทรมานทุกครั้งที่อากาศเย็น และเพราะความไม่เชื่อนั้น

ท�าให้หญงิสาวพาแม่ตระเวนไปหาหมอไม่หยดุหย่อน

เงนิทองซึ่งได้จากการขายที่ทางสมบตัขิองพ่อและขายบ้านที่อยูม่า

ตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่หมดไปกเ็พราะเธอต้องการรกัษาแม่ให้หายนี่แหละ

หญงิสาวมองร่างสั่นเทาในโปงผ้าห่มด้วยสายตาปวดร้าว “แม่คะ 

อดทนหน่อยนะคะ ให้ดาวช่วยนวดให้แม่ไหมเผื่อจะดขีึ้น” หญงิสาวเสนอ

แต่แม่ของเธอกลบัตวาดใส่

“ไม่ต้องมายุง่กบัก!ู จะไปไหนกไ็ป โอ๊ย! กอูยากตาย กอูยากตาย!”

ใบหน้าตารกาซดีเผอืด เธอกดัรมิฝีปากแน่น มองแม่ดิ้นอยูบ่นเตยีง

ด้วยความทุกข์ใจ ก่อนหน้าที่แม่จะเสียขาซ้ายไปและเจ็บป่วยด้วยโรค 

ที่หาสาเหตไุม่ได้ แม่เคยเป็นคนน่ารกั แสนด ี พูดจาไพเราะ และรกัเธอ 

ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ทว่าความเจ็บป่วยดูเหมือนจะไม่ได้กัดกินแต่เพียง

ร่างกายของท่าน โรคร้ายยงักดักนิจติใจของท่านไปด้วย

ความป่วยไข้ ความสญูเสยี ท�าให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิ

แบบนี้เลยหรอื แม่เปลี่ยน...จนบางครั้งเธอกย็งัแอบคดิว่า...นี่ไม่ใช่แม่

ตารการบีปัดความคดิเหลวไหลทิ้งไปก่อนจะพดูกบัแม่เบาๆ “ดาว

วางข้าวต้มเอาไว้ที่เดมินะคะแม่”

ไม่มคี�าตอบจากคนที่ครางฮอืๆ อยูบ่นเตยีง ตารกามองร่างที่หนาว

สั่นอยู่บนเตยีงอย่างสงสาร แต่กท็�าอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ นี่ขนาดอากาศ

เพิ่งเริ่มเย็น อาการของแม่ยังแย่ถึงขนาดนี้ แล้วปีนี้แม่จะอดทนจนผ่าน

หน้าหนาวไปได้หรอืไม่

ไม่! ไม่ว่าอากาศจะเลวร้ายสกัเพยีงไร ตารกากจ็ะประคองแม่ผ่าน

ช่วงนี้ไปให้ได้ แม่เป็นญาตคินเดยีวของเธอ เธอรกัแม่ และจะไม่ยอมปล่อย

ให้แม่จากเธอไปเป็นอนัขาด
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น�้าในกะละมังเย็นเฉียบ มือเล็กเหี่ยว ขาวซีด และรู้สึกชา 

ทว่าแม้จะรู้สกึอย่างไร มอืทั้งสองกย็งัคงขยี้ผ้าให้สะอาดต่อไป

ผ้าเกือบสิบกะละมัง กว่าจะซักเสร็จตากเสร็จ แดดก็ออกพอด ี 

ตารกาปาดเหงื่อบนหน้าผากออกเมื่อตากถงุเท้าคู่สดุท้ายที่ราว

เมื่องานอย่างที่สองของวันเสร็จลง เธอก็รีบขึ้นไปดูแม่ที่อยู่บนชั้น

ที่สองของบ้านเช่าไม้ซึ่งอยู่ใกล้กบัชมุชนแออดั ขโมยขโจรค่อนข้างชกุชมุ 

แต่กแ็ปลกที่บ้านของตารกาไม่เคยถกูขโมยขึ้นเลย ของกไ็ม่เคยหายสกัชิ้น

ตารกาคิดว่าคงเป็นเพราะขโมยพวกนั้นไม่โง่ รู ้ว่าเธอยากจน 

ขนาดนี้กค็งไม่คดิปล้นให้เสยีเวลา

หญงิสาวไม่เคยมองหน้าตนเองในกระจกหลายปีแล้ว ไม่เคยสนใจ

ความงามของตนจนลมืไปแล้วว่าช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา เปลี่ยนเดก็สาว

วยัก�าลงัโตให้กลายเป็นสาวสะพรั่ง ความงามของเธอเป็นที่ถูกตาต้องใจ

ทกุคนที่ได้เหน็ ทกุคนอยากสมัผสั อยากปีนรั้ว งดับ้านเข้ามาเป็นเจ้าของ

เธอ ทว่า...ไม่มใีครสามารถท�าได้

นี่คอืเรื่องที่ตารกาไม่เคยรู ้หลงัจากเธอขายบ้านหลงัเก่าแล้วมาเช่า

บ้านหลงันี้อยูก่บัแม่ หนุม่ๆ ในชมุชนแออดัข้างๆ กม็องเธอตาเป็นมนั และ

มหีลายคนที่ใจกล้าถงึขนาดบกุเข้ามาที่บ้านหลงันี้ในยามค�่าคนื

ทว่าพวกมันเหล่านั้นไม่เคยผ่านเข้าประตูบ้านไปได้ เพราะพอ 

พวกมันเริ่มงัดประตูหรือหน้าต่าง แทนที่ประตูและหน้าต่างจะเปิดออก

อย่างง่ายดาย กลบักลายเป็นว่ามอืของพวกมนัต่างหากที่หกั เสยีงกระดกู

ลั่นและเสยีงร้องโหยหวนดงัไปทั้งซอยใครๆ กไ็ด้ยนิ แต่ตารกาไม่เคยได้ยนิ 

เธอนอนหลับสบาย โดยไม่รู้เลยว่าคนแถบนี้เอาไปลือกันว่าที่เธอยังรอด

อยู่ได้จนป่านนี้กเ็พราะ...วญิญาณของพ่อเธอเฮี้ยนเป็นที่สดุ

มือซึ่งแห้งกร้านแบบคนท�างานหนักเหน็บปอยผมที่ตกลงมาระ

ใบหน้าไปไว้หลังใบหู เธอถอนหายใจออกมาเมื่อเดินเข้าไปในห้องนอน

ของแม่ และพบว่าชามข้าวต้มถูกแม่ปัดจนตกลงมาจากโต๊ะ
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ขอบตาเธอร้อนผ่าวเมื่อเหน็งานที่เพิ่มขึ้นตรงหน้า สมองเธอเตม็ไป

ด้วยค�าถามว่าท�าไมแม่ไม่ช่วยเธอ ไม่ช่วยตนเองบ้าง แต่หวัใจกต็อบแทน

แม่ของเธอว่า...เพราะแม่ป่วย แม่ทรมานไง เธอต้องเข้าใจแม่ เหน็ใจแม่

ตารกาไม่มีทางเลือก เธอเดินออกจากห้องอีกหนแล้วน�าผ้าขี้ริ้ว 

เข้ามาเช็ดท�าความสะอาดพื้น ในขณะที่หูก็ได้ยินเสียงครางเพราะความ

เจบ็ปวดของแม่ดงัอยู่ตลอดเวลา

น�้าตาเธอไหล หยดลงบนพื้น ก่อนจะหยบิผ้าขี้ริ้วและชามข้าวต้ม

ลงไปยงัชั้นล่างของบ้าน

ในครวัซึ่งอยู่นอกบ้านยงัมขี้าวต้มเหลอือยู่ เธออุ่นใหม่อกีครั้งและ

ตกัไปให้แม่อกีหน บอกแม่ให้กนิ ก่อนจะลงมาข้างล่าง กนิข้าวต้มที่เหลอื

ตดิหม้อเพยีงเลก็น้อยแล้วเตรยีมห่อผ้าที่ซกัเรยีบร้อยแล้วไปส่งตามบ้าน

ร่างผอมบางอยูใ่นเส้ือกันหนาวเนือ้หนาซึง่เป็นหนึง่ในสองตวั 

ที่ตารกาไม่ได้ขายทิ้งไป หญงิสาวป่ันจกัรยานช้าเป็นพเิศษเพราะลมหนาว

บาดผวิหน้าจนแสบ

จะดีแค่ไหนถ้าเธอเจียดเงินไปซื้อครีมทาผิวมาทาหน้าและเนื้อตัว 

ผวิเธอจะได้ไม่ลอกเป็นขยุ

ตารกามักคิดถึงความสุข ความสบายเมื่อครั้งอดีตเสมอในตอนที่

เธอเผลอ มันไม่เป็นอะไรหรอก หากจะฝันถึงความสุขแต่หนหลังบ้าง 

ใช่หรอืไม่

‘ระวงั!’

หญงิสาวรบีวางขาลงกบัพื้นเพื่อเป็นการเบรกแทนเบรกมอืที่ใช้การ

ไม่ได้นานแล้ว เสียงเตือนที่ก้องอยู่ข้างหูนั่นเป็นเสียงของใคร ตารกายัง

ไม่ทันได้ค�าตอบ รถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อคันโตก็แล่นผ่านหน้าเธอไป 

ชนดิที่อาจเรยีกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปด

ลมเย็นที่เกิดจากรถคันนั้นแล่นผ่านมาท�าให้ตารกาหนาวไปจนถึง
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ไขสนัหลงั ด้วยมั่นใจอย่างมากว่าหากเธอปล่อยใจให้ลอยไปคดิถงึความ

สุขในอดีตต่อแล้วปั่นจักรยานออกไปจากสี่แยกนี้...ป่านนี้ร่างเธอคงแบน

อยู่ใต้ล้อรถสบิแปดล้อคนันั้นแล้วแน่ๆ

หญิงสาวหันมองไปรอบกาย เห็นผู้คนเดินอยู่บนฟุตพาทบางตา 

เธอไม่แน่ใจว่าใครกนัที่เอ่ยปากเตอืนเธอ ไม่มใีครหยดุเพื่อให้เธอขอบคณุ

เลยสกัคน

“ขอบคณุนะคะ” เธอตดัสนิใจพูดออกมาเบาๆ แล้วป่ันจกัรยานต่อ

ร่างบนเตยีงสะดุง้เม่ือหน้าต่างทีเ่ปิดแง้มอยู่ในห้องเพือ่ระบาย

อากาศกระแทกปิดลงทลีะบานๆ ไล่จากฝั่งซ้ายไปยงัฝั่งขวา

ดวงตาของหญงิชราซึ่งเวลาสองปีอนัแสนทรมานท�าให้ผมของเธอ

ขาวไปทั้งศีรษะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ร่างกายผ่ายผอมซูบซีดจน

เหลอืแต่กระดกูสั่นเทามากยิ่งขึ้น ทว่าอาการสั่นนี้มาจากความหวาดกลวั

มใิช่ความเหนบ็หนาวแต่อย่างใด

หญิงชรากวาดตามองไปทั่ว พร้อมกระถดตัวไปซุกอยู่ที่มุมในสุด

ของเตยีงนอน

“ท�าได้ดี ภุชคะ เจ้าท�าให้เมียเราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกแล้ว  

กล้าหาญมาก”

เสยีงที่ดงักงัวานอยูใ่นความมดืยิ่งท�าให้ร่างบนเตยีงสั่น ฟันกระทบ

กนัดงักกึๆ “ข้าขอโทษ ขอโทษเจ้าข้า ข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าขอโทษ ขอโทษ

เจ้าข้า”

ร่างของสิงห์ค่อยๆ ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างเลือนราง ชายหนุ่ม 

รูปงามนั้นยืนกอดอก ไหล่อิงอยู่กับกรอบประตูซึ่งมักจะเปิดเอาไว้ตลอด 

ใบหน้าคมเข้มไม่มรีอยยิ้ม ที่ส�าคญั ดวงตาของเขา...ดวงตาที่กรดีร่างของ

คนได้ด้วยการตวดัมองเพยีงครั้งเดยีวมคีวามโกรธเกรี้ยวฉายชดั

“ขอโทษแล้วแก้ไขกระไรได้ เจ้านี่มันช่างโง่เง่าสมดังเผ่าพันธุ์ของ
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เจ้าจรงิๆ หากคดิให้ด ีท�าให้ด ีข้ายงัจกัเมตตาเจ้า แต่นี่...ปล่อยให้ตายไป

อย่างทรมานเช่นนี้ดหีรอืไม่”

“ได้โปรด...” หญิงชราหมอบกราบชายที่เมตตาปล่อยให้มันยัง 

มชีวีติอยู่ได้จนถงึตอนนี้ “ได้โปรดเมตตาสตัว์ผู้น้อยซึ่งโง่เขลาเบาปัญญา

เช่นข้าด้วยเถดิท่านกาฬสหีะผูย้ิ่งใหญ่ ข้าไม่ได้ตั้งใจท�าให้เมยีของท่านต้อง

ล�าบากเลย เพยีงแต่ข้า...ข้าทรมานเหลอืเกนิ นานหลายเพลาแล้วที่ท่าน

ไม่มาหาข้า”

สิงห์เลิกคิ้วขึ้นเพียงข้างเดียวก่อนเดินจากหน้าประตูเข้ามายังข้าง

เตยีง ดวงตาคมมองร่างของหญงิแก่ซึ่งเจ้าสงิหคกัคาใช้ร่างอยูอ่ย่างสงัเวช 

เวลาสองปีในโลกมนษุย์ มนัเทยีบได้กบัพรบิตาเดยีวในหมิพานต์ แต่แค่

พรบิตาเดยีว เจ้าสงิหคกัคาที่เคยแกร่งกล้ากลบัมสีภาพเป็นเช่นนี้

ห!ึ โลกมนษุย์อนัแสนสกปรกโสมม เตม็ไปดว้ยพษิร้ายของอากาศ 

อาหาร และจิตใจมนุษย์ ด้วยเหตุนี้สัตว์ซึ่งเติบโตขึ้นมาในหิมพานต์จึง 

ไม่สามารถด�ารงชวีติอยู่ในโลกมนษุย์ได้นานนกั

สิงห์ยื่นมือออกไปข้างหน้า แล้วร่ายมนตร์วิเศษที่อาจารย์ของเขา

สั่งสอนมา

ล�าแสงสเีงนิมปีระกายระยบิระยบับงัเกดิขึ้นเป็นสาย ตรงจากนิ้วชี้

ของเขาไปยงัร่างของหญงิชราที่หมอบราบอยู่บนเตยีง

ล�าแสงจากมนตราของเขานั้นส่งให้ร่างกายเจ้าภุชคะ สิงหคักคา 

ผูโ้ง่เง่าสบายขึ้น มนัยิ้มได้เป็นครั้งแรกในรอบปี ทว่ารอยยิ้มนั้นจางหายไป

เมื่อล�าแสงมนตราดบัวูบลงอย่างรวดเรว็ เรว็เกนิไป!

เจ้าสิงหคักคาซึ่งพอมีเรี่ยวแรงกลับมาบ้างกระโจนลงจากเตียง 

มากอดเท้าของสงิห์เอาไว้ พร�่าร�าพนัอย่างน่าเวทนา “เมตตาข้าด้วยเถดิ

ท่านกาฬสีหะผู้เป็นใหญ่ ได้โปรดพาข้ากลับไปยังบ้านของข้า ป่านฉะนี้ 

ลูกเมยีข้าคงชะเง้อคอยหา...”

สงิห์สะบดัเท้าเบาๆ เจ้าสงิหคกัคาที่ชอบพร�่าเพ้อกล็อยไปตดิผนงั
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บ้าน มนัร้องโอดโอยราวกบัเจบ็เสยีเตม็ประดา

“พูดมาก คร้านจักฟัง เจ้าก็รู้ดีว่าข้าปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่จนถึง

เพลานี้เพื่อกระไร เจ้าต้องอยูท่�าหน้าที่ของเจ้า ดูแลเมยีรกัข้าให้ด ีและเมื่อ

ถึงวันนั้น...” สิงห์ยิ้มกว้าง ท�าให้ใบหน้าคมเข้มของเขาดูไม่ดุดันและ

กระด้างจนน่าหวาดกลวั “ข้าจงึจกัปลดเจ้าให้พ้นจากพนัธนาการนี้”

ภุชคะซึ่งอยู ่ในร่างของหญิงชราไร้เรี่ยวแรงคู ้ตัวแนบผนังห้อง 

ดวงตาฉายประกายแค้นเคืองเจ้ากาฬสีหะตัวร้ายที่จับสิงห์ผสมเช่นเขา 

มากักขังอยู่ในร่างมนุษย์ชั่วช้า แถมพันธนาการของเขายังเป็นหญิงชรา

อ่อนแอเช่นนี้อกี

นานนกัหนาแล้วที่เขาต้องห่างจากบ้าน ไกลเพื่อนฝูงลูกเมยี แล้ว

มาคอยปกป้องเมยีมนัซึ่งเป็นนางมนษุย์ที่มหีวัใจราชสหี์อยู่ในร่างกาย

อา...หากเขามแีรงมากขึ้นกว่านี้อกีนดิ เขาคงไม่ลงัเลเลยที่จะควกั

เอาหวัใจของราชสหี์มากนิเสยี เพยีงแค่ได้กนิของวเิศษสดุสิ่งนั้น เขากจ็ะ

แข็งแรงดุจเดิม ไม่สิ! เขาจะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม แข็งแกร่งเท่าเทียมกับ

ราชสหี์แท้ๆ เลยทเีดยีว

แต่ไอ้กาฬสีหะที่ชื่อสิงห์ตนนี้ก็ร้ายกาจยิ่งนัก มันไม่เคยรักษาเขา

ให้หายดี แค่รักษาให้มีชีวิตรอดแบบกระเสือกกระสนไปวันๆ เท่านั้น  

พลังชีวิตที่เจ้ากาฬสีหะตัวร้ายมอบให้อาจท�าให้เขาเคลื่อนไหวร่างกาย 

ได้สะดวกขึ้น ไม่เจ็บปวดเพราะอากาศ น�้า และอาหารของมนุษย์โลก  

แต่ก็ไม่มากพอที่จะท�าให้เขาหลุดจากพันธนาการนี้ได้ เมื่อไม่มีเขี้ยวเล็บ 

เขาจะท�าอย่างไรได้นอกจากมองและดมกลิ่นของหัวใจราชสีห์ที่อยู่ใน

ตวันางมนษุย์นั่นอย่างหวิกระหายไปวนัๆ เท่านั้น

คดิแล้วกย็ิ่งแค้น แค้นนกั!

เพราะมัวแต่คิดเคืองแค้น ภุชคะจึงไม่รู ้เลยว่าสิงห์ย่างสามขุม 

เข้ามาหาและกระชากผมของเขา บงัคบัให้เขาเงยหน้าขึ้นมองมนั

“ก�าลงัคดิเรื่องชั่วกระไรอยู่กระนั้นหรอืภชุคะ”
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“มไิด้ มไิด้คดิเรื่องเลวร้ายอะไรอยูเ่ลยเจ้าข้า ข้าไม่กล้า ข้ากลบัตวั

กลบัใจแล้ว ข้ารู้ผดิชอบชั่วดแีล้ว เจ้าข้าเอ๊ย...”

มือใหญ่ที่จิกผมเจ้าสิงหคักคาจนมันต้องเงยหน้าขึ้นมามอง เขา 

ผลกัเบาๆ ศรีษะของมนักก็ระแทกเข้ากบัผนงัห้องอกีหน ความเจบ็ท�าให้

มนัร้องครวญคราง ซึ่งกด็ ีเนื่องจากเสยีงร้องเพราะความเจบ็ปวดของมนั

น่าฟังกว่าเสยีงพูดจาเจื้อยแจ้วเป็นไหนๆ

สิงห์เริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะคิดผิดที่บังคับให้เจ้าภุชคะมารับใช ้

เมยีรกัของเขา สงิหคกัคาที่เจ้าเล่ห์แสนกลมลีิ้นเป็นอาวธุแบบมนัอาจท�า 

ความล�าบากให้เขาในภายหน้าได้ ทว่าในตอนนั้นแม่ดาวน้อยซึ่งสูญเสยี

ทั้งพ่อและแม่ไปในคราเดยีวช่างน่าสงสารเหลอืเกนิ เขาเกลยีดน�้าตาของ

เมียรักเป็นที่สุด ดังนั้นจึงจัดการกักขังเจ้าภุชคะเอาไว้ในร่างของแม่เธอ 

หวังจะให้เธอได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และหวัง...ให้ไอ้คนที่ฆ่าพ่อแม่เธอ 

ได้ท�าดตี่อเธอลบล้างความผดิซึ่งได้กระท�าลงไปบ้าง

แต่มนัส�านกึหรอืไม่...เขาตวดัสายตามองร่างที่คูต้วัอยูต่ดิผนงั แล้ว

ลงความเหน็ว่า...ไม่!

แต่กเ็อาเถดิ อกีไม่กี่เพลาเท่านั้นดาวน้อยของเขากจ็ะโตเตม็วยัและ

พร้อมกลับคืนสู่อ้อมแขนเขา เอาเถิด ไหนๆ ก็ตัดสินใจผิดมาตั้งแต่แรก

แล้ว กจ็�าต้องทนรบัผลแห่งการกระท�าของตนต่อไป หวงัเพยีงแต่ว่า ช่วง

ไม่กี่เพลานี้ดาวน้อยของเขาจะทนความล�าบากได้

“ข้อขอสั่งความเจ้าภชุคะ” สงิห์กอดอก ยดืตวัตรง ท่าทสีง่างาม

ของราชสห์ีแท้เผยออกมาให้สงิห์ผสมแบบภชุคะมองด้วยความรษิยา ทว่า

มนัยงัเอ่ย

“ข้าผู้น้อยรบัค�าสั่งท่านกาฬสหีะผู้เป็นใหญ่”

สงิห์เบื่อข้อความหวานเลี่ยนจากปากมนัเตม็ทนแต่กจ็�าต้องอดทน 

“เดอืนเจด็ปีหน้า เจ้าจงพาเมยีของข้าไปสู่ประตูผ่านมติ ิ ไปถงึก่อนเวลา

ได้ แต่ถ้าช้ากว่านั้น...ข้าจกัฆ่าเจ้า ฆ่าลูกเมยี พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย 
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ข้าจกัฆ่าให้หมด!”

“ได้เจ้าข้า ได้เจ้าข้า ข้าผู้น้อยจะไม่ท�าให้ท่านต้องผิดหวังอย่าง

แน่นอน เดอืนเจด็ปีหน้า ข้าจะพาแม่หญงิตารกาไปยงัประตูผ่านมติติาม

ค�าสั่งของท่าน”

สงิห์พยกัหน้าอย่างพอใจ ก่อนร่างของเขาจะเลอืนรางจนหายไป

เมื่อเจ้ากาฬสหีะตวัร้ายไม่ได้อยูต่รงหน้าอกีต่อไป ภชุคะกแ็สยะยิ้ม 

พมึพ�า “เดอืนเจด็ปีหน้า ไปเรว็ได้ ไปช้าไม่ได้ ท�าไมหนอ ท�าไมจงึเป็น 

เช่นนี้หนอ ท่านกาฬสหีะผู้เป็นใหญ่”
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2

แม้ภุชคะจะสงสัยและพยายามค้นหาค�าตอบ ทว่ามันไม่เคย

ได้ยนิเรื่องราวอะไรเช่นนี้มาก่อน หมิพานต์เข้าออกได้หลายช่องทาง ทว่า

ประตูผ่านมติทิี่เจ้าสงิห์พูดถงึน่าจะเป็นแถบเดยีวกบัที่บรรดาสงิห์ผสมทั้ง

หลายผ่านออกมาเมื่อหลายปีก่อนเพื่อหมายจะชิงหัวใจราชสีห์จากนาง

มนษุย์นี่ แต่การเข้าออกทางช่องทางนั้นก�าหนดวธิใีนการออกมาเพยีงแค่

มีสายรุ้งพาดผ่านจากหิมวันตบรรพตออกมายังน�้าตกสายรุ้ง เหล่าสัตว์ 

ทั้งหลายในหมิพานต์กเ็ข้าออกได้

ดังนั้นท�าไมต้องเป็นวันและเวลานั้น แม้พยายามขบคิดอยู่หลาย

เดอืนภชุคะกย็งัคดิไม่ออก จนในที่สดุเดอืนห้ากก็�าลงัล่วงผ่านพ้นไป

ใกล้ถงึเวลานดัหมายแล้ว มนัต้องท�าอะไรสกัอย่าง จะมามวัคดิถงึ

เรื่องราวที่หาสาระไม่ได้กใ็ช่ที่ ขนืมนัไม่พานางมนษุย์ไปตามเวลานดัหมาย 

กาฬสหีะตนนั้นจะต้องฆ่ามนัทิ้งแน่ๆ

ดังนั้นเมื่อนางมนุษย์ซึ่งเชื่อว่ามันเป็นแม่เปิดประตูเข้ามาในห้อง

พร้อมข้าวต้มที่รสชาติและกลิ่นเหลือทนส�าหรับสิงหคักคาเช่นมัน ภุชคะ 

กแ็สดงละครโรงใหญ่ให้นางมนษุย์ชม

ภชุคะตอีกชกหวัตนเอง ร้องไห้ร้องห่มคล้ายจะเป็นจะตาย จนนาง

มนษุย์ที่รกัร่างกายนี้ยิ่งรบีวางอาหารลงกบัโต๊ะแล้วเข้ามาจบัแขนของเขา

บ้านเดิม
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เอาไว้

“แม่ขา แม่ แม่อย่าท�าแบบนี้สคิะ แม่อย่าท�าร้ายตวัเอง”

ดวงตาที่มีน�้าคลอคลองของนางมนุษย์ไม่ได้ท�าให้สิงหคักคาจอม

เจ้าเล่ห์สงสาร “อย่าห้ามแม่เลยดาว แม่ไม่อยากอยูใ่นโลกนี้อกีต่อไปแล้ว” 

ใช่ ไม่อยากอยู ่ในโลกสกปรกโสมมนี่ เขาอยากกลับไปอยู ่ที่

หมิพานต์ถิ่นเก่าของเขา!

“แม่ขาอย่า แม่อยู่กบัดาวนะคะ แม่อย่าคดิสั้น อยู่เพื่อดาวนะคะ 

ถ้าแม่ไม่อยู่กบัดาว ดาวจะมชีวีติต่อไปเพื่ออะไรล่ะ”

มอืที่อยากจะกระชากหวัใจของนางมนษุย์ออกมากนิสั่นระรกิ ทกุ

ครั้งที่นางมนุษย์เข้ามาใกล้ กลิ่นหัวใจราชสีห์ที่อยู่ในตัวมันจะหอมหวน

ชวนกนิ และยิ่งมนัโตขึ้น...โตขึ้น กลิ่นจรงุนี้กย็ิ่งยั่วให้เขาน�้าลายสอ

มอีาหารรสเลศิอยู่ตรงหน้าแต่หยบิกนิไม่ได้แบบนี้ มนัทรมานเสยี

ยิ่งกว่าอะไร!

“แม่...แม่ไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว” เมื่อกินหัวใจราชสีห์ไม่ได้ 

ภุชคะก็เลือกที่จะท�าในสิ่งที่มันท�าได้...เชื่อฟังเจ้ากาฬสีหะตัวร้าย “แม่

อยากกลบับ้าน แม่คดิถงึบ้าน”

“บ้าน” ตารกาหวนคดิถงึบ้านสองชั้นในหมู่บ้านขนาดใหญ่ซึ่งเคย

เป็นบ้านของครอบครวัเธอ เธอเกดิที่นั่น โตที่นั่น มคีวามหลงักบับ้านหลงั

นั้นมากมาย แต่สดุท้ายเมื่อปีก่อน เธอกจ็�าต้องขายมนัไปเพื่อเอาเงนิมา

รกัษาแม่ “แม่ขา เราไม่มบี้านอกีแล้ว เราขายมนัไปแล้วนี่คะ”

“ไม่ใช่บ้านนั้น แต่เป็นบ้านเกดิของแม่”

“บ้านเกดิของแม่ ที่กาญจนบรุนี่ะเหรอคะ”

ภุชคะไม่รู ้หรอกว่าพวกมนุษย์เรียกที่แถบนั้นว่าอย่างไร แต่ก ็

พยักหน้า “ใช่ แม่อยากกลับไป กลับไปตายที่นั่น แม่มีความหลังกับ 

ที่นั่นมากมายเหลอืเกนิ แม่คดิถงึบ้าน ได้ไหมดาว พาแม่กลบัไปนะ แม่

ขอร้อง แม่อยากกลบับ้าน”
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ตารกาพลอยร้องไห้ตามแม่ของตนไปด้วย มือนุ่มเช็ดน�้าตาออก

จากใบหน้าซดีเซยีวมแีต่หนงัหุ้มกระดูกของแม่ ก่อนพยกัหน้า “ค่ะ ได้ค่ะ 

เราจะกลบับ้านกนันะคะ แต่...”

“แต่อะไร!” ภชุคะเริ่มอารมณ์เสยีจนขึ้นเสยีงใส่นางมนษุย์ที่มหีลาย

ร้อยเหตผุลที่จะท�าในสิ่งที่เขาไม่พงึใจ

“แต่ดาวคงต้องใช้เวลา ต้องหาเงิน บอกเลิกซักผ้า บอกเลิกเช่า

บ้าน...”

ยงัพดูสิ่งที่ต้องท�าไม่ทนัจบ แม่ของเธอกร้็องกรี๊ดออกมาแล้วตวัเกรง็ 

ชกั จนตารกาท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่เขย่าตวัแม่ไปร้องไห้ไป

หลังจากนาทีนี้และต่อไปจากนี้ เธอจะไม่ขัดใจแม่อีกแล้ว...ไม่อีก

แล้ว

แม้จะไม่มีความพร้อมอะไรเลย แต่ภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ 

ตารกากพ็าแม่ของเธอมุ่งสู่กาญจนบรุจีนได้

หญงิสาวถูกนายจ้างซกัผ้าต่อว่าที่จู่ๆ กบ็อกเลกิงานโดยกะทนัหนั 

บางคนถงึขนาดหกัค่าจ้าง และงานพมิพ์ที่รบัเอาไว้กต็้องส่งคนื ไม่ได้เงนิ

อกีเช่นกนั บ้านเช่ายงัคงต้องจ่ายค่าเช่าเตม็เดอืน แต่กย็งัดทีี่ได้ค่าเช่าบ้าน

ล่วงหน้าสามเดอืนคนืมา ไม่อย่างนั้นเธอคงล�าบากกวา่นี้ในการหาเงนิมา

จ้างรถขนของมุ่งสู่เมอืงกาญจน์

รถหกล้อที่เช่ามานี้ก็เป็นของคนคุ้นหน้ากันอยู่ เขาจึงคิดราคา 

ไม่แพงนกัและช่วยขนของ ช่วยอุ้มแม่ขึ้นมาบนรถให้เธอด้วย

ข้าวของของแม่และตารกามน้ีอยเสยีจนเธอเหน็แววตาสงัเวชในตา

ของลงุคนขบัรถ แต่จะท�ากระไรได้ คนจนจะให้มขี้าวของมากมายเหมอืน

คนรวยกค็งเป็นไปไม่ได้

ตารกากบัแม่นั่งอยูห่ลงัรถหกล้อ มองทวิทศัน์ของเมอืงหลวงที่แสน

วุน่วาย ทิ้งความหลงัเอาไว้เบื้องหลงั และพร้อมจะไปสูก้บัอนาคตเบื้องหน้า
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ภุชคะรู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งออกห่างจากเมืองกรุงและมุ่ง

สู่บ้านของเขาใกล้ขึ้นเท่าไร เขายิ่งรู้สกึหายใจได้โล่ง ขยบัแขนขยบัขาได้

ดั่งใจมากขึ้น

โธ่! ถ้ารู้แบบนี้เขาจะทนนอนแซ่วอยู่บนเตียงท�าไมตั้งนาน น่าจะ

บอกให้นางมนษุย์พาเขากลบับ้านเท่านี้กส็ิ้นเรื่อง โว้ย! เขานี่มนัโง่จรงิ

ร่างซึ่งมีแต่กระดูกขยับจากท่านอนมาเป็นนั่ง ทันทีที่นางมนุษย์ 

ผู้นั้นเห็นเขาขยับกาย มันก็รีบลุกจากพื้นรถมาช่วยประคองเขา อา... 

กลิ่นหวัใจหอมหวนของราชสหี์นั้นอยู่ใกล้จมูกเขานดิเดยีว

ดวงตาเจ้าสิงหคักคาเป็นประกาย จ้องไปที่ทรวงอกอวบอิ่มของ 

ตารกา มือยกขึ้นอยากจะแหวกอกนางมนุษย์นี่ออกแล้วควักหัวใจมากิน 

ทว่า...การจะท�าเช่นนั้นได้เขาต้องกลายร่างกลบัไปสู่ร่างเดมิของตนก่อน

เอาเถดิ รออกีนดิ อกีนดิเดยีว เขาจะแขง็แกร่งกว่าสงิห์ผสมตนใด 

และยงัจะได้แก้แค้นเจ้ากาฬสหีะตวัร้ายที่จบัเขายดัอยูใ่นร่างมนษุย์โสโครก

นี้ตั้งนานอกีด้วย!

“ค่อยๆ ค่ะแม่” ตารกาที่ประคองแม่ตนนั่งพูดอย่างเป็นห่วง ทว่า

แม่ของเธอกลบัตวดัเสยีงใส่

“ไม่เป็นอะไรหรอกน่า”

สุ้มเสียงและท่าทางของแม่ดูดีขึ้นมาก มากจนน่าตกใจ มากจน 

ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อวนัก่อนแม่ยงัชกั ยงัดิ้นปัดๆ บนเตยีงอยู่เลย

บ้าน...เพราะบ้านสินะที่ท�าให้แม่มีอาการดีขึ้นเช่นนี้ บางที...เมื่อ 

คนเรามีความหวัง ความฝัน และความปรารถนา สิ่งที่เราต้องการก็จะ

ท�าให้เรามคีวามพยายามและเข้มแขง็ขึ้นสนิะ

นาทีนี้ตารกาไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ของเธอที่หมดไป

เพราะการต้องย้ายมาอยู่ต่างจงัหวดัแล้ว

“แม่หวิน�้าไหมคะ”

“หิว” ภุชคะซึ่งยังติดอยู่ในร่างแม่ของนางมนุษย์ที่น่าร�าคาญผู้นี้
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ยอมรบั “แต่ไม่ได้หวิน�้า”

ตารกายิ่งยิ้มกว้าง ความงามของเธอฉายออกมาชดั ทว่าเจ้าสงิห-

คกัคามไิด้สนใจรูปลกัษณ์ภายนอกนั้นเลย มนัมองลกึผ่านเนื้อหนงัไปยงั

หวัใจที่เต้นตบุๆ อยู่ในร่างเธอต่างหาก

“ข้าวต้มไหมคะ ดาวท�าเอาไว้หม้อหนึ่ง เพราะไม่รูเ้ลยวา่บ้านที่เรา

จะไปพกัมทีี่ให้หงุหาอาหารได้ไหม” จรงิๆ แล้วตารกาคดิว่าแม้จะมหี้อง

ครัวหรืออุปกรณ์ท�าครัวอยู่ในบ้านเก่าของพ่อหลังนั้น แต่เวลาที่ผ่านมา

นานขนาดนี้กค็งท�าให้ใช้อะไรไม่ได้อกีแล้ว ดงันั้นเธอจงึขนเครื่องครวัและ

เครื่องเรือนที่บ้านเช่ามาจนหมด ไม่เหลืออะไรทิ้งเอาไว้เลยแม้แต่ถังน�้า 

หรือไม้กวาด เธอต้องการประหยัดเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ อย่าง

น้อย...กจ็นกว่าจะหานายจ้างที่จะจ้างเธอซกัผ้าได้นั่นแหละ

สงิหคกัคาที่รกัการกนิเนื้อเป็นชวีติจติใจแบะปากให้สิ่งเละๆ เขละๆ 

ที่นางมนษุย์ผู้นี้ยดัเยยีดให้เขากนิอยู่นั่น “อยากกนิเนื้อ...หวัใจ”

“หวัใจเหรอคะ” ตารกาเอยีงคอ ขมวดคิ้วนดิๆ เพราะแม่ของเธอ

นั้นไม่เคยชอบกนิหวัใจมาก่อน ถ้าเป็นตบัละกว็่าไปอย่าง แต่...แค่ได้เหน็

แม่ลุกขึ้นมาบ่นว่าอยากกินโน่นอยากกินนี่บ้างเธอก็พอใจแล้ว “ได้สิคะ 

ถ้าแม่อยากกนิดาวจะผดัให้กนิ หวัใจผดักบัอะไรดคีะ”

ภชุคะกลนืน�้าลาย ทว่ากย็งัมนี�้าลายส่วนหนึ่งหลั่งออกมาอออยูใ่น

ปาก ดวงตาของสัตว์ร้ายมองเหยื่อที่นั่งอยู่ชิดติดกับมันอย่างหมายมาด 

อยากจะตอบออกไปนกัว่า ‘ข้าอยากกนิหวัใจสดๆ หวัใจของเจ้า!’

ในความเป็นจริงแล้ว กรุงเทพฯ กับกาญจนบุรีก็ใช่ว่าจะอยู่

ห่างไกลกนัมากนกั ทว่าบ้านพ่อของตารกาไม่ได้อยู่ในตวัเมอืง แต่อยู่ลกึ

เข้าไปในอ�าเภอไทรโยค ในต�าบลเลก็ๆ ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ค่อยมี

คนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมมาเยอืน ดงันั้นเมื่อรถหกล้อที่ตารกาจ้างมาแล่นมา

จอดที่หน้าบ้านของพ่อ บ้านที่ร้างไปหลายปีจนมีวัชพืชคลุมจนแทบ 
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เปิดประตูรั้วเข้าไปไม่ได้ เพื่อนบ้านหลายคนจงึออกมาด้อมๆ มองๆ และ

บางคนที่กล้ากว่าใครเพื่อนก็ถึงกับเดินมาถามไถ่เลยทีเดียวว่าพวกเธอ 

เป็นใคร มาท�าอะไรที่นี่

ตารกาแนะน�าตนเองว่าเป็นใคร เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหลังนี้ 

ผูใ้หญ่หลายคนมองเธอแปลกๆ คงสงสยัว่าเธอพดูจรงิหรอืเป็นพวกหลอก

ลวง ทว่าพอผู้ใหญ่บางคนเงยหน้าขึ้นไปยังรถหกล้อแล้วเห็นแม่ของเธอ 

พวกเขาก็จ�าได้ว่าแม่เป็นเด็กที่เกิดและโตในหมู่บ้านนี้เอง พอถึงวัยมี

ครอบครวัแล้วกแ็ต่งงานกบัพ่อที่เป็นคนท้องถิ่นเช่นกนั ก่อนทั้งสองจะจาก

บ้านเกดิไปท�ามาหากนิต่างเมอืง

ผู้ใหญ่หลายคนมองสบตากันเมื่อทราบแล้วว่าผู้ที่ย้ายมาอยู่ใน

หมู่บ้านเป็นใคร สหีน้าของทกุคนดูแปลกไป จากความสงสยักก็ลายเป็น

ความรูส้กึสงสาร ที่เป็นเช่นนี้กเ็พราะพวกเขาไม่ได้จ�าได้เพยีงแค่พื้นเพของ

ครอบครวันี้เท่านั้น แต่ยงัจ�าข่าวใหญ่เมื่อเกอืบสองปีที่แล้วได้ด้วย

“อ้อ นี่น่ะรึลูกสาวของไอ้ต่อกับแม่ษา ยินดีต้อนรับกลับมานะ  

กลบัมาอยู่บ้านเราน่ะด”ี

ตารกาได้แต่ยิ้มรบัการต้อนรบั ก่อนรอยยิ้มนั้นจะเจื่อนลงเมื่อมใีคร

บางคนพูดแสดงความเสยีใจเรื่องของพ่อเธอขึ้นมา

พ่อ...คดิถงึพ่อขึ้นมาทไีรตารกากเ็กอืบห้ามน�้าตาเอาไว้ไม่อยู่ เรื่อง

ร้ายเกดิขึ้นได้กบัทกุคน เธอรู้ด ีแต่ท�าไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต้องมาเกดิขึ้น

กบัครอบครวัเธอ เพยีงคนืเดยีว...แค่คนืเดยีว ตารกาต้องเสยีพ่อ สูญเสยี

อนาคตทางการศกึษาที่สดใส และต้องกลายมาเป็นคนขายแรงงานแทนที่

จะเป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัของรฐั

ส่วนแม่นั้นยิ่งแย่ นอกจากจะสูญเสยีสาม ีแม่ยงัเสยีขา เสยีความ

เป็นตวัของตวัเอง และยงับ่นบ่อยๆ ว่าชวีติแบบนี้ไม่มเีสยียงัดกีว่า

เรื่องเลวร้ายในคืนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ แต่เป็นฝีมือ

ของสตัว์ร้าย น่าจะเป็นสตัว์จ�าพวกเสอื ชาวบ้านให้การว่าแถบที่เกดิเรื่อง
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มเีสอือาศยัอยู่บ้าง และคงเป็นคราวเคราะห์ที่พ่อเธอขบัชนมนัซึ่งออกมา

หาอาหารพอด ีมนัไม่ตาย แต่บาดเจบ็ เมื่อมนัเจบ็จงึดรุ้าย และพ่อเธอ 

กถ็ูกมนัฆ่า ก่อนแม่ที่ลงไปช่วยพ่อจะถูกเสอืนั่นกนิขาข้างซ้ายไป

ทกุคนบอกว่าเธอโชคดทีี่อยูใ่นรถจงึไม่เป็นอะไร แต่เอาเข้าจรงิแล้ว 

ตารกาจ�าเหตกุารณ์ในคนืเลวร้ายนั้นไม่ได้เลย เธอรู้เพยีงเธอหลบัอยู่หลงั

รถ และตื่นก็เพราะมีคนมาทุบรถ ปลุกเธอให้ตื่นมาพบกับความจริงที่ 

เลวร้ายที่สดุในชวีติ

“สวสัดคีรบั คณุ...”

เสยีงของใครบางคนที่มมีนษุยสมัพนัธ์ดดีงัอยู่ข้างกาย ฉดุตารกา

ออกมาจากอดีตอันมืดมน เธอเบือนหน้าจากภาพบ้านซึ่งรกเรื้อมามอง 

ผู้ที่เอ่ยปากทกัเธอเป็นคนแรก

“ตารกาค่ะ”

ผู้ชายคนนั้นดูไม่เหมอืนคนพื้นที่ เขาสูง ขาว หน้าตาด ีจนอาจพูด

ได้ว่า หากเข้าไปอยู่ในเมอืง เขาคงเป็นนายแบบหรอืดาราได้อย่างสบาย 

เขาก�าลงัยิ้มให้เธอ ยิ้มเขามเีสน่ห์จนตารกาอดยิ้มตอบไม่ได้

“ผมโภคนิครบั ยนิดทีี่ได้รู้จกัคณุตารกา”

ตารกาเห็นแววตาเขาเป็นประกายวิบวับบ่งบอกให้รู้ว่าเขาน่าจะ

พอใจเธอ กไ็ม่แปลกอะไร ผูช้ายแทบจะทกุคนที่ตารการูจ้กักช็อบมองเธอ

แบบนี้เหมือนกัน แต่ไม่รู ้ว่าท�าไม เธอจึงไม่เคยรู ้สึกปลาบปลื้มหรือ 

หวั่นไหว ตรงข้าม เธอกลบัรู้สกึอดึอดัและบางครั้งกร็�าคาญมากกว่า

หญิงสาวเห็นลุงที่เดินเข้ามาไถ่ถามความเป็นมาของพวกเธอเป็น

คนแรกตบมอื เรยีกหนุม่ๆ ซึ่งยนือยูใ่นละแวกบ้านให้มาช่วยกนัขนข้าวของ 

และพาแม่เธอลงมาจากรถด้วย

“อหีน”ู ลงุใจดทีี่ตารกายงัไม่รูจ้กัแม้ชื่อเรยีกเธอเสยีงดงั “มกีญุแจ

บ้านรเึปล่า ไปเปิดบ้านรอเอาไว้เลย เดี๋ยวลงุกะพวกหนุม่ๆ จะช่วยขนของ

เข้าไปให้ อ้อ จะเข้าบ้านน่ะระวงัหน่อยนะ หญ้าสูงท่วมหูท่วมหวัแบบนั้น 
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งูเงี้ยวเขี้ยวขออาจจะซุ่มอยู่ เฮ้ย! ใครสกัคน ช่วยถางหญ้าน�าทางให้อหีนู

นี่หน่อยสวิะ”

มผีูช้ายคนหนึ่งขานรบัว่า “จ้ะๆ” ก่อนจะวิ่งหายกลบัเข้าไปในบ้าน

ตวัเอง และกลบัออกมาอกีทพีร้อมมดีดายหญ้าเล่มโต

ตารกายกมอืไหว้ ขอบคณุทั้งผู้ชายคนนั้น และลงุผู้ที่มาช่วยเหลอื

“ขอบคณุมากค่ะ หนูดาวนะคะ” เธอแนะน�าตวัให้ลงุได้รู้จกั

“ไหว้พระเหอะอหีนู ลงุอะชื่อสามารถ เรยีกลงุมาดกไ็ด้ ใครๆ เขา

กเ็รยีกลงุแบบนี้ บ้านลงุอะอยู่ตรงข้ามบ้านหนู มอีะไรขาดเหลอืกเ็รยีกหา

กันได้นะ ว่าแต่ว่า...” ลุงสามารถซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย 

เขม้นมองตวับ้านที่รกเรื้ออย่างไม่ไว้วางใจ “ไอ้บ้านหลงันี้จะอยูก่นัได้เหรอ 

คดิยงัไงถงึได้ย้ายมากนัโดยที่ไม่ได้มาดแูลซ่อมแซมบ้านก่อน แล้วนี่น�้าไฟ

จะมใีห้ใช้ไหม”

ผู้ใหญ่บ้านบ่นไปตามประสา ก่อนค�าบ่นจะหยดุลงเมื่อมองดูสาว

สวยตรงหน้าและแม่ของเจ้าหล่อนที่พิการ มองข้าวของที่ติดตัวมาเพียง

น้อยนดิ คอื กระเป๋าเสื้อผ้าเลก็ๆ สองใบ และเครื่องเรอืนซึ่งอยู่บนรถที่มี

สภาพเก่าเกบ็ทรดุโทรม ทกุอย่างบ่งบอกถงึสถานะทางการเงนิและความ

ล�าบากของแม่ลูกคู่นี้ได้ดี

เขาลอบถอนหายใจ เข้าใจเรื่องทกุอย่างได้เองตามประสาผู้ที่ผ่าน

โลกมามาก

คนเมืองกรุง หากยังสาวยังแส้หรือมีผู้น�าครอบครัวก็คงพออยู่ใน

เมืองกันได้ แต่นี่...พ่อก็ตาย แม่ก็มาพิการ ลูกสาวก็ยังเด็ก ตัวนิดเดียว  

คงอยู่กนัไม่ไหวสนิะถงึอพยพมายงับ้านเก่า

ลงุสามารถตบไหล่หญงิสาวข้างกายแรงๆ “เอาเถอะ ยงัไงกจ็ะช่วย

กนัไป ลูกหลานของเรากนัเองทั้งนั้น ไอ้ต่อพ่อหนูอะกเ็พื่อนลงุ เคยเรยีน

อยู่ชั้นเดยีวกนั ชื่อเดยีวกนัด้วย สามารถ เพราะงั้นมอีะไรไม่ต้องเกรงใจ

นะ บอกได้ๆ”
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ตารกาอดที่จะยกมือไหว้ขอบคุณในน�้าใจของคนบ้านป่าอีกครั้ง 

ไม่ได้ น�้าใจที่นี่เหมือนมีแจกจ่ายให้ทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งคนหน้าใหม่

แบบเธอ

บางทเีธออาจคดิไม่ผดิที่ตามใจแม่ พาแม่กลบัมาที่นี่กไ็ด้

ลุงสามารถขอร้องให้เพ่ือนบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือ 

เครื่องเรอืนเก่าคร�่าคร่าไม่งดงามจงึย้ายจากรถหกล้อไปอยูภ่ายในบ้านตกึ

ครึ่งไม้ได้อย่างเรียบร้อย จากนั้นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงก็มาช่วยตารกา

ท�าความสะอาดบ้าน ส่วนผูช้ายที่เพิ่งช่วยขนของเมื่อครู่กล็งไปอยูท่ี่สนาม

หน้าบ้าน ช่วยกนัตดัหญ้าที่รกท่วมหวัให้โปร่งขึ้น

ทกุคนช่วยตารกาท�างานตั้งแต่สายไปจนพระอาทติย์ลาลบัขอบฟ้า

โดยไม่มใีครบ่นเลยแม้แต่คนเดยีว

ตารกาขอบคุณทุกคนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง และสิ่งที่ได้รับตอบกลับ

มาคอืรอยยิ้มและประโยคที่พูดคล้ายๆ กนัว่า “ไม่เป็นไร เราเพื่อนบ้านกนั 

ช่วยกนัได้กช็่วยกนัไป เรื่องแค่นี้เอง”

หลงัสิ้นแสงตะวนั บรรยากาศยามค�่าคนืของหมู่บ้านเลก็ๆ แห่งนี้

แสนสงบเงยีบ ตารกายนืองิกรอบหน้าต่าง มองออกไปนอกบ้าน ทอดตา

ออกไปไกลๆ เห็นทิวเขาด�าทะมึนทอดตัวอยู่ มันเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

ส�าหรบัคนเมอืงแบบเธอ

ลมซึ่งพัดเข้ามาในห้องพาแสงจากเทียนเล่มน้อยให้วูบไหว ก่อให้

เกิดเงาแปลกประหลาดที่บางคนอาจคิดว่าน่าหวาดกลัว ทว่าส�าหรับ 

ตารกา...เธอไม่กลัว แปลก เธอรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่อย่างประหลาด ไม่ใช ่

คุน้กบัตวับ้านหรอืกบัผูค้น แต่คุน้กบัอากาศ กลิ่นหญ้า กลิ่นดนิ บรรยากาศ

ที่เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ สีน�้าตาลของภูเขาและพื้นดิน ไม่รู้สิ เธอ

บอกไม่ถูกว่าท�าไมจงึรู้สกึสบายใจที่มาอยู่ที่นี่

“ดาว ดาว!”
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เสยีงเรยีกจากแม่ที่อยูด้่านล่างท�าให้ตารการบีขานรบั “ขาแม่ เดี๋ยว

ดาวลงไปค่ะ” ตอบแม่เรียบร้อยหญิงสาวก็คว้าจานสังกะสีซึ่งตรงกลาง 

ตั้งเทยีนที่ได้จากลงุสามารถเอาไว้แล้วเดนิลงบนัไดไปชั้นล่าง

ความจริงแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่หญิงสาวกับหญิงชรา

จะมาอยู่ได้เลย ลงุสามารถกช็กัชวนแล้วว่าในช่วงที่ขอน�้าขอไฟนี้ให้พวก

เธอไปอยู่บ้านเขากไ็ด้ ทว่าตารกาเกรงใจ และแม่เองกพ็ูดเสยีงแขง็ว่าอยู่

กันได้ ผู้ใหญ่บ้านจึงตามใจพวกเธอ แต่ก็ยังไม่วายแอบกระซิบว่าถ้าอยู ่

ไม่ได้อย่างไรกใ็ห้บอก ก่อนจะร่อนสายยางเตมิน�้าจนเตม็ตุ่มน�้านอกบ้าน

และในบ้านให้ เพื่อคนืนี้เธอกบัแม่จะได้มนี�้าท่าใช้กนั แล้วเอาเทยีนและ

ไฟฉายมาให้ยมื รวมถงึยกส�ารบัอาหารเยน็มาให้ด้วย

ตารกาไม่เคยตดิหนี้ใคร แต่วนันี้เธอรูส้กึว่าตดิหนี้ทกุคนในหมูบ้่าน

แห่งนี้ หนี้น�้าใจที่คงไม่มวีนัชดใช้กนัได้หมด

“มอีะไรคะแม่”

“แม่ง่วงแล้ว พาแม่ไปนอนท!ี”

“ค่ะ ดาวขอโทษนะคะที่ขึ้นไปท�าความสะอาดข้างบนนานไป

หน่อย” ตารกาวางเทียนลงบนโต๊ะกินข้าวที่น�ามาจากบ้านเก่า แล้วเดิน

ไปอุม้แม่ขึ้นมาจากโต๊ะกนิข้าวเลก็ๆ ที่ชาวบ้านช่วยเอามาตั้งไว้ในห้องครวั

ลงุสามารถเป็นคนเสนอเองว่าคนืนี้ให้เธอกบัแม่นอนกนัเสยีในห้อง

ด้านล่าง เพราะน�้าท่าฟืนไฟอะไรก็ไม่มีแบบนี้ คงขึ้นลงกันล�าบาก ซึ่ง 

ตารกากเ็หน็ดด้ีวย เตยีงนอนสองหลงัจงึตั้งอยูข้่างกนัที่ห้องโถงกลางบ้าน 

เดนิไปไม่กี่ก้าวกถ็งึห้องน�้า ห้องครวั ห้องรบัแขก และบนัได

ออกจะไม่สงบไปสกันดิ ไม่สบายไปสกัหน่อย แต่ในเมื่อแม่บอกวา่

อยู่ได้ ตารกากอ็ยู่ได้

หญงิสาววางร่างแม่ลงบนเตยีงนอน ตบหมอนให้ขึ้นฟ ูประคองแม่

ให้นอนและห่มผ้าแพรบางๆ ให้

“ร้อน”
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ทันทีที่แม่บ่นพร้อมสะบัดผ้าห่มออกจากกาย ตารกาก็หยิบพัด 

ที่เตรยีมเอาไว้แล้วจากเตยีงของตนเองมาพดัให้แม่ “ห้องด้านล่างออกจะ

อบัไปหน่อยนะคะ ไม่ค่อยมลีม แต่ห้องด้านบนลมเยน็ดทีเีดยีวค่ะ ไว้ถ้า

เรามนี�้ามไีฟใช้แล้วจะสะดวกสบายมากเลยค่ะ”

แม่ท�าเสยีงในล�าคอก่อนจะหลบัตาลงคล้ายไม่อยากฟังตารกาพูด

อะไรต่ออกี พอเหน็แบบนี้แล้วหญงิสาวกก้็มหน้าไม่พดูอะไรต่อ ได้แต่โบก

พดัในมอืให้แม่คลายร้อนและหลบัสบาย
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3

หลังจากคืนแรกที่ขลุกขลักไปหมดเสียทุกอย่างผ่านไป สิ่งที่

ดาหน้าเข้ามาหาตารกาก็คือความยุ่งยากของการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและ 

น�้าประปา โดยเรื่องงาน เงนิ และการกนิอยู่หลบันอนคอืความยุ่งยากที่

ตามมา

ตารกาหมดแรง และแทบจะร้องไห้กับความโง่เง่าของตนเองที่ 

ไม่ได้มาดูบ้านหลังนี้ก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ไม่พร้อมเรื่องอะไรบ้าง 

นี่เธอต้องทนอยู่ในบ้านที่ไม่มีน�้าไม่มีไฟไปอีกนานแค่ไหนกัน หญิงสาว 

ไม่กล้าคาดเดา ได้แต่เขน็จกัรยานเข้าบ้านด้วยท่าทางที่แทบจะหมดเรี่ยว

หมดแรง

“อ้าว คณุดาว ไปไหนมาครบั เอ๊ะ ดูสหีน้าไม่ค่อยดเีลยนะครบั”

ตารกาหันไปทางซ้ายมือก็เห็นผู้ชายหน้าตาดีที่เมื่อวานแนะน�าตัว

กบัเธอว่าชื่อโภคนิยนืรดน�้าต้นไม้อยูท่ี่หน้าบ้านเขา เธอพยายามส่งยิ้มจดื

เจื่อนไปให้ ไม่ตอบอะไรเพราะเหนื่อยเหลือทนก่อนเข็นจักรยานเข้าบ้าน

ต่อ

“เห็นลุงมาดบอกว่าบ้านคุณไม่มีน�้าไม่มีไฟ จริงเหรอครับ แล้ว 

แบบนี้เมื่อคนือยู่กนัมาได้ยงัไง แล้วจะอยู่ต่อไปยงัไงครบั ล�าบากแย่” 

เขาชวนเธอคยุถงึสองประโยคแล้ว มนัคงเสยีมารยาทมากหากเธอ

คนละขอบป่า
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ท�าเป็นไม่ได้ยนิค�าถามแล้วเดนิจากไปเฉยๆ คนที่นี่ล้วนใจด ีมนี�้าใจ เธอ

ไม่ควรให้ความเหนด็เหนื่อยมาท�าลายความรูส้กึดีๆ  ระหว่างกนั ดงันั้นแม้

จะเหนื่อยและอยากนั่งพกักนิน�้าเยน็ชื่นใจสกัแก้ว ตารกากย็งัหยดุเขน็รถ

และหนัมาตอบ

“ก็คงอยู่ต่อไปแบบนี้ละค่ะ ล�าบากหน่อย แต่มันเป็นเพราะฉัน 

ไม่รอบคอบเอง ช่วยอะไรไม่ได้”

โภคนิยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยน “เอาแบบนี้ไหมครบั ระหว่างนี้พ่วง

ไฟบ้านผมไปใช้ก่อน ส่วนเรื่องน�้าก.็..” เขายกสายยางสเีขยีวที่ก�าลงัใช้ฉดี

ต้นไม้ขึ้นมาให้เธอดู

“ไม่ได้หรอกค่ะ รบกวนแย่” ตารกาปฏเิสธทนัที

“อย่าพูดอย่างนั้นสิครับ เราเพื่อนบ้านกัน ช่วยเหลืออะไรกันได ้

กอ็ยากจะช่วย อกีอย่างกไ็ม่ได้เหลอืบ่ากว่าแรงอะไร” โภคนิยิ้มให้เธออกี 

ดเูหมอืนเขาจะมรีอยยิ้มตดิอยูบ่นใบหน้าตลอดเวลา มองแล้วกใ็ห้สบายใจ 

“และที่ส�าคัญ ห่วงแม่คุณให้มากๆ สิครับ คุณอาจทนความไม่สะดวก

สบายทั้งหลายได้ แต่แม่คณุล่ะ ท่านคงทนได้ไม่เท่าคณุนะครบั”

เมื่อคิดถึงแม่และสภาพที่ต้องนอนในห้องโถง ต้องอยู่โดยไม่มีน�้า

ไม่มีไฟต่อไปอีกไม่รู้กี่วันกี่คืน ตารกาก็ถอนหายใจยาว มองเพื่อนบ้าน 

ผู้หวงัดตี่อเธออกีครั้งอย่างท้อแท้ แม้ไม่อยากรบกวน แต่ดูเหมอืนว่าเธอ

จะไม่มทีางเลอืกเสยีแล้ว

เยน็วันน้ันเอง โภคนิก็ลากล้อเก็บสายไฟขนาดใหญ่มาทีบ้่าน

เธอ ล้ออนันั้นมทีั้งสายไฟยาวซึ่งจะเสยีบอยู่ที่บ้านของเขา และเต้าเสยีบ

ไฟซึ่งชายหนุม่บอกว่าให้เธอใช้ได้ฟรีๆ  จนกว่าการไฟฟ้าจะมาตดิไฟให้บ้าน

เธอ

ตารกาไม่มีอะไรจะตอบแทนเขา เสนอให้เป็นเงินเขาก็ไม่เอา แต่

จะให้ใช้ของเขาฟรีๆ  เธอกไ็ม่ด้านพอ ดงันั้นหญงิสาวจงึเสนอว่าจะท�าความ



ลิซ  41

สะอาดบ้าน ซกัรดีเสื้อผ้า และหงุหาอาหารให้เขากนิเป็นการตอบแทน

พูดง่ายๆ กค็อื เธอจะเอาแรงงานตอบแทนเขานั่นแหละ

ข้อเสนอนี้โภคนิยนิดรีบัเอาไว้อย่างเตม็ใจ “ดเีลยครบั บอกตรงๆ 

ผมเบื่ออาหารฝีมือตัวเองกับกับข้าวถุงเต็มแก่แล้ว และเรื่องซักรีดเสื้อผ้า

กข็ี้เกยีจท�าเตม็ทน ถ้าคณุดาวมาช่วยผม ผมจะขอบคณุมาก”

เขาน่ารกันะ เขาพูดเหมอืนเธอเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลอื ทั้งๆ ที่

จรงิแล้วเขาต่างหากที่ช่วยเธอ มติรภาพจากเพื่อนใหม่ที่มอบให้มา ท�าให้

บ้านที่ปราศจากความสะดวกสบายและคนที่พลัดถิ่นมารู้สึกอบอุ่นอย่าง

ประหลาด

คืนนั้นอากาศภายในห้องโถงไม่ร้อนอบอ้าวอย่างเมื่อวาน 

อกีแล้วเพราะมพีดัลมคอยพดัระบายอากาศให้

ทว่าแม้ความเป็นอยูจ่ะเริ่มดขีึ้น แต่แม่กลบันั่งท�าหน้าบอกบญุไม่รบั

อยู่บนเตียง และเมื่อตารกาเดินออกมาจากห้องน�้าด้วยใบหน้าผ่องใส  

เนื้อตวัหอมกรุ่น ท่านกเ็ริ่มเทศน์

“เราไปสนิทสนมกับไอ้ผู้ชายข้างบ้านนี่ท�าไม รู้ไหมว่ามันไม่งาม 

พบเจอกันแค่วันสองวันก็พูดจาเล่นหัวกันได้ แถมยังจะไปบ้านมัน ไป

ท�างานบ้านอะไรให้อกี เป็นเมยีมนัรไึง!”

ข้อหาที่แม่โยนใส่หน้าท�าให้ตารกาถึงกับหน้าชา ล�าคอหญิงสาว

คล้ายกบัมกี้อนขมตดิอยู่จนขื่นไปถงึหวัใจ

“เขาช่วยเรานะคะแม่ ทั้งน�้าทั้งไฟเขาต่อมาให้เราใช้ฟรีๆ  โดยไม่ได้

คดิอะไร ถ้าดาวไม่ตอบแทนเขากลบัไปบ้างจะดหีรอืคะ”

แม่แบะปาก กริยิาเช่นนั้นยิ่งท�าให้ร่างซึ่งคล้ายโครงกระดูกเดนิได้

ของแม่ยิ่งดูน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นอีกหลายสิบเท่า “แกไม่รู้หรอกว่าไอ้นั่น 

มนัคดิอะไรกบัแก!”

ตารกาก้มหน้ามองพื้น เธอไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดไม่รู้หรอกว่า
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โภคนิหวงัอะไรจากเธอ ก่อนหน้านี้ตอนรบัจ้างซกัผ้า กม็นีายจ้างหลายคน

เสนออาชพีใหม่ที่สบายกว่า หาเงนิได้มากกว่าให้ ทว่าตารกาไม่จนตรอก

ถึงขนาดจะขายตัว ขนาดเงินมากมายเป็นแสนๆ เธอยังปฏิเสธไม่เอา  

ดังนั้นเรื่องจะขายตัวแลกน�้าและไฟยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ แม่กล่าวหาเธอ

ด้วยข้อหารนุแรงร้ายกาจจนเกนิไป

“ไม่รู้ละ แกห้ามไปท�างานที่บ้านนั้น ห้ามพบปะหรือพูดคุยกับ 

ไอ้เจ้านั่น หากเจอหน้าให้รบีหลกีให้ไกล เข้าใจไหม!”

“แม่คะ แต่เราต้องอาศยัน�้าและไฟของเขานะคะ ไม่อย่างนั้นเราจะ

ล�าบาก” ตารกาพยายามอธบิาย แต่แม่ไม่พยายามเข้าใจ ไม่แม้แต่จะฟัง

เพราะหลังจากเธออธิบายจบ แม่ก็ปาหมอนเข้าใส่หน้าเธอ ตวาดเสียง

แหลม

“อย่ามาเถยีงกูนะ กูสั่งมงึกต็้องท�าตาม!”

ลงว่าแม่ขึ้นกูขึ้นมึงเช่นนี้แล้วจะให้ตารกาท�าเช่นไรได้ นอกจาก 

พยกัหน้านดิๆ ก่อนเดนิไปปิดพดัลม เลกิใช้ไฟของคนที่แม่ไม่ชอบหน้า

หญงิสาวไม่มองแม่ ความน้อยใจท�าให้น�้าตาเอ่อขึ้นมาปริ่มขอบตา 

และเมื่อหยุดยั้งความน้อยใจเอาไว้ไม่ไหว ตารกาก็ล้มตัวลงนอนหันหลัง

ให้แม่ ปล่อยให้น�้าตาไหลออกมาโดยมหีมอนคอยรองรบั

ท�าไมแม่ไม่น่ารกั ท�าไมไม่เข้าใจถงึความล�าบากของเธอ ท�าไมแม่

ไม่เหน็ใจเธอบ้าง...ตารการ�่าร้องทกุสิ่งอยูภ่ายในใจ ทว่ารมิฝีปากขบเข้าหา

กนัแน่นเพื่อมใิห้เสยีงสะอื้นเลด็ลอดออกมาได้

สิงห์รับรู้การมาถึงของแม่ดาวน้อยของเขา เจ้าสิงหคักคา 

พาเธอมาถงึก่อนเวลาที่เขานดัหมาย เป็นเหตใุห้ตอนนี้เขาร้อนใจยิ่ง จติ

ไม่อาจสงบลงได้ เพราะเหมือนเธออยู่ใกล้แค่ปลายจมูก ทว่ายื่นมือไป 

ไขว่คว้าไม่ได้

แล้วยิ่งในขณะนี้ เมื่อสมัผสัได้ว่าดาวน้อยของเขาก�าลงัร�่าไห้ หวัใจ
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เธอก�าลังปวดร้าวเพราะถูกท�าร้ายจิตใจ สิงห์ก็ยิ่งโมโห ยิ่งโกรธไอ้เจ้า 

สิงหคักคาที่แม้ต่อหน้ามันอาจรับปากว่าจะดูแลเมียรักเขาเป็นอย่างด ี 

แต่ลบัหลงัมนักลบัท�าให้เธอต้องร้องไห้และเสยีใจอยู่เนอืงๆ

อย่าคดินะว่าอยูก่นัห่างไกลถงึคนละขอบป่าแบบนี้เขาจะไม่รู ้อะไร

ที่เกี่ยวกบัเมยีรกัเขารบัรู้ทั้งสิ้น

หัวใจดวงเดียวกันเชื่อมต่อกันได้อย่างสนิทตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้ว 

เมื่อเขาออกไปช่วยเหลอืเธอให้รอดพ้นจากเจ้าพวกสงิห์ผสมชั้นต�่าทั้งหลาย 

ตั้งแต่นั้นมายามเมื่อเพ่งกสณิ เขาจะรบัรู้ถงึความเป็นไปของเธอทกุอย่าง 

เข้าใจทกุความคดิและการกระท�าของเธอจนหมดสิ้น

และบางทไีม่เพยีงแค่รู ้เขายงัตดิต่อกบัเธอได้ เตอืนเธอถงึอนัตราย

ที่จะเกดิขึ้นได้

ทว่าการท�าเช่นนั้นกท็�าได้เพยีงบางครั้ง หมิพานต์และกรงุเทพฯ อยู่

ห่างไกลกันเกินไป อีกทั้งเขายังตามเฝ้าเธอตลอดเวลาไม่ได้เนื่องจาก 

ตอนนี้เขาถูกคมุขงัอยู่ หากผู้คมุรู้ว่าเขาส่งจติไปหาเธอ ต้องเกดิเรื่องใหญ่

ขึ้นแน่นอน

ดังนั้นการรู้ทุกเรื่องทว่าช่วยเธอไม่ได้ทุกอย่างจึงท�าให้เขาทรมาน

เหลอืเกนิ บางทสีงิห์คดิอยากฆ่าไอ้สงิหคกัคาหน้าโง่ที่ทรมานทั้งร่างกาย

และจิตใจของเมียรักทิ้งเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราว แต่เพราะเข้าใจจิตใจเธอ  

รู้ดีว่าแม้แม่จ�าแลงตนนั้นท�าร้ายจิตใจเธอเพียงไร ทว่าเธอจะต้องเสียใจ 

ยิ่งกว่าหากต้องสูญเสยีคนที่เธอคดิว่าเป็นแม่ไป

มันคงเป็นเวรเป็นกรรมที่เธอต้องชดใช้ให้เจ้าสิงหคักคาตนนั้น

กระมัง สิงห์ไม่รู้จะปลอบตนเองเช่นไร ก็ได้แต่โทษเวรกรรมไปตามเรื่อง

ตามราว

ราชสีห์หนุ่มถอนใจ มองขึ้นไปบนฟ้า ฟ้ามืดมิด ตารกาเปล่ง

ประกายอยู่เคียงข้างจันทราที่ยังไม่เต็มดวง ริมฝีปากเขาคลี่ออกเป็น 

รอยยิ้ม ก่อนพมึพ�า “อกีนดิเดยีว อกีไม่กี่เพลาดอก ดาวน้อยของข้า”
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รอยยิ้มอบอุ่นนั้นอยู่บนใบหน้าของสงิห์ไม่นานกจ็างหาย เมื่อเขต

อาคมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อกกัเขาเอาไว้นั้นมผีู้ล่วงล�้าเข้ามา

ปกติแล้วคนที่จะเข้ามาในเขตมนตรานี้มีอยู่ไม่กี่คน ราชสีห์ทั้งสี่ 

ที่กกัขงัเขา แล้วก.็..กาฬสหีะน้อยที่มชีื่อว่าเกสรี

เกสรีคือผู้ดูแลและช่วยเหลือเขามาตลอดตั้งแต่เขาถูกกักอยู่ที่นี่  

ในสายตาเขามันคือน้องน้อยที่น่าเอ็นดู ทว่าเขาก็รู้ดีว่ามันถูกส่งให้มา 

ช่วยเหลอืและดูแลเขาเพื่ออะไร

อา...ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าพวกท่านจะทรงอ�านาจเพียง

ไร ยิ่งใหญ่แค่ไหน มีมนตรากล้าแข็งเพียงไร ทว่าไม่มีมนตราบทไหนที่

สามารถบงัคบัใจเขาให้มจีติพศิวาสนางสงิห์น้อยตนนี้ได้...ไม่ม!ี

เรอืนร่างปราดเปรยีวของราชสห์ีด�าแปรเปลี่ยนไปเป็นร่างของอสิตรี

ที่งามพิสุทธิ์หาที่ติมิได้ เธอถือตะกร้าใส่ผลไม้และใบไม้หลากหลายชนิด

ที่ล้วนแล้วแต่มีกลิ่นหอมจรุง สีสันสดใส บางลูกเป็นสีทองราวกับผลไม้

เทพ สิงห์รู้ดีว่าเกสรีมอบใจรักให้เขา ถึงได้ดูแลและหาของอร่อยที่เขา 

ชอบกนิมาให้สม�่าเสมอเช่นนี้

เขาไม่ได้ยิ้มให้เธอ แค่ปรับแววตาให้ไม่คมเข้มอย่างที่มองใครอื่น

เพื่อมองเธอกเ็ท่านั้น

“พี่สงิห์จ๋า เกสรมีาแล้วจ้ะ พี่สงิห์หวิไหมจ๊ะ วนันี้เกสรมีลีูกหว้าผล

ใหญ่มาฝากพี่สงิห์ด้วยนะจ๊ะ”

สิงห์ปรายตาลงมองผลหว้าสุกปลั่งในมือเกสรีที่ยื่นส่งมาให้ กลิ่น

มนัหอมเหลอืใจ ทว่ามนัจะหอมมากขึ้นเมื่ออยูใ่นรมิฝีปากของแม่ดาวน้อย

ของเขา เมยีรกัมกัป้อนผลหว้าด้วยปากเธอสู่ปากเขาโดยตรง...

ความคิดค�านึงถึงอดีตแสนหวานท�าให้สิงห์ยิ้มละมุนที่มุมปากซึ่ง

เขย่าใจนางสิงห์สาวให้หวั่นไหว ปั่นป่วน สะบัดร้อนสะบัดหนาวไปทั่ว

สรรพางค์กาย

เธอรักเขา รักตั้งแต่แรกเห็นหน้า รักแม้เขาจะถูกตราหน้าว่าเป็น
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กาฬสหีะนอกคอกที่ท�าอะไรไม่สนใจศกัดิ์ของตนเลย

เกสรรีู้มาจากแม่ว่า แท้จรงิแล้วสงิห์เป็นหลานแท้ๆ ของท่านทวด

ไกรสิทธิ์ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าของกาฬสีหะเรามาเนิ่นนานแล้ว หากสิงห ์

ไม่ดื้อรั้นไปอยู่กบัมนษุย์ ถงึขั้นแปลงกายเป็นมนษุย์และหลงลมืเผ่าพนัธุ์

ตน สงิห์คงได้ขึ้นเป็นผู้น�าของตระกูลคนต่อไปแน่

นางสิงห์น้อยเคยคิดดูถูกเจ้ากาฬสีหะนอกคอกแบบสิงห์ เคย

อาละวาดโวยวายไม่อยากมารบัใช้เจ้านอกคอก แต่ทนัททีี่ได้พบหน้า เหน็

ความงามสง่าที่แม้จะอยู่ในร่างมนุษย์ก็ยังฉายความน่าเกรงขามออกมา

ได้อย่างน่าชื่นชม เกสรีก็มอบใจให้สิงห์ไปหมด และยอมแม้กระทั่งการ

ร�่าเรยีนมนตราเพื่อกลายร่างเป็นมนษุย์เหมอืนกบัเขา

หากสิงห์ชอบที่จะเป็นเช่นนี้ เธอก็พร้อมที่จะเป็นเช่นเดียวกับเขา 

เธอเข้าข้างเขาทกุอย่างโดยไม่ลงัเล

ทว่า...นี่กเ็นิ่นนาน ผ่านมาหลายเพลาแล้ว สงิห์กไ็ม่เคยมอบใจให้

เธอกลบัคนืมาบ้าง ท�าไมกนันะ!

บางทีเกสรีก็นึกน้อยใจจนไม่อยากยกอาหารมาให้เขาเหมือนกัน 

แต่นางสิงห์แบบเธอน้อยใจได้ไม่นาน ความรักที่ล้นปรี่ก็พาเธอหาผลไม้

ใบไม้ที่สงิห์ชอบกนิแล้วน�ามาให้เขาอยู่ดี

“ขอบใจ” สงิห์ตอบสั้นๆ ก่อนรบัลูกหว้ามากดักนิแล้วเอนหลงัลง

บนฟูกที่ท�าจากใบไม้หอมซึ่งทั้งนุ่มละมุนราวกับนอนอยู่บนปุยเมฆ และ

หอมจรงุราวกบันอนอยู่ท่ามกลางมวลดอกไม้

เขาอดยิ้มออกมาไม่ได้อกีคราเมื่อคดิว่า จะดแีค่ไหนหากเมยีรกัมา

นอนเคยีงกายอกีครั้ง

เมื่อคิดถึงร่างเคยนอนเคียง เคยกอดรัดพร�่าพลอดค�าหวานให้แก่

กัน ก็มีร่างร่างหนึ่งที่อุ่นจัดขึ้นมานอนเคียงข้างเขา ทว่า...เจ้าของร่างซึ่ง

ทอดนอนอยู่เคยีงข้างมใิช่คนที่เขาคดิถงึ สงิห์หนัไปมองเกสรทีี่นอนอยู่ใน

ระยะประชดิจนอาจเรยีกได้ว่า เกอืบจะขึ้นมานอนบนอกเขาอยู่แล้ว



46  มนตราราชสีห์

“พี่สงิห์จ๋า เกสรรีกัพี่ พี่กร็ู้ใช่ไหมจ๊ะ”

เพราะนางสงิห์น้อยยงัเดก็นกั อ่อนเดยีงสาเหลอืเกนิจนพดูจาอะไร

ออกมากต็รงไปตรงมาไปเสยีทกุอย่าง แต่เธอเป็นแบบนี้กด็ไีปอย่าง ตรง

ไปตรงมาไม่มีเล่ห์กลเขาจึงเอ็นดู ถ้าหากคนที่มาดูแลเขาเป็นนางสิงห์ 

รอบจดัตนอื่น เขาอาจจะทนไม่ไหวและหนอีอกไปจากที่นี่นานแล้วกไ็ด้

“รู”้ เขาตอบสั้นดงัเคย ดวงตาไม่มปีระกายหวามไหวของความรกั 

แต่นิ่งสงบดจุน�้าในกะลา

ทุกคราเกสรีเคยถอดใจ ไม่กล้าบุกรุกเข้าไปในหัวใจของเขา แต่ 

คนืนี้เธออยากรู ้อยากลอง อยากพสิจูน์เสน่ห์สาวแรกรุน่ดบู้าง ใหม้นัรูก้นั

ไปสวิ่าสตัว์เพศผู้จะทนทานการยั่วเย้าของสตัว์เพศเมยีได้ พวกพี่ๆ  สอน

เธอมาแล้ว ลองสกัทกีไ็ม่เสยีอะไรนี่ มแีต่จะได้

เธอขยับมือวางเอาไว้บนอกชายหนุ่ม ก่อนจะกระแซะร่างอวบอิ่ม

เข้าไปเสยีดสสีขี้างของสงิห์

อา...อกกว้างที่มไีรขนอ่อนๆ หายลบัลงไปใต้ขอบผ้าโจงช่างร้อนเร่า

จนเกสรใีจเต้น นางสงิห์แรกรุ่นใช้ฝ่ามอืลูบจากอกลงมาตามไรขน แต่ยงั

ไม่ทันได้เริ่มการยั่วเย้าในแบบที่พี่สาวสอนมาเลย จู่ๆ ร่างเธอก็พลัน 

หล่นปลุงมาจากขอบสวรรค์

เกสรีนอนกะพริบตาปริบๆ มองพื้นดินและฟูกใบไม้หอมที่อยู่ห่าง

ไปราวหนึ่งช่วงแขน เธอหล่นจากเตยีงมานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรกนั 

“พี่สงิห์ นี่พี่สงิห์ถบีเกสรเีหรอจ้ะ”

“ข้าบ้าจี้”

ได้ฟังค�าแก้ตัวเช่นนั้นเกสรีก็สะบัดสะบิ้งลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วเดิน

เข้ามานั่งบนฟูกอกีหน คราวนี้มอืเธอไม่ไต่หน้าอกเขาอกีแล้ว ในเมื่อเขา

บ้าจี้ เธอกพ็ุง่เข้าไปตรงจดุอ่อนของเพศผูต้ามแบบที่พี่สาวทั้งหลายสั่งสอน

มาเลย

พอคว้าหมบั สงิห์กต็วดัสายตามองเธอเขมง็ มอืที่หยบิลกูหว้าแสน
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อร่อยเข้าปากหยดุชะงกั

“เอามอืออกไป!”

เมื่อได้ยนิค�าสั่งเสยีงแขง็จากปากสงิห์ เกสรกีร็บีดงึมอืกลบัทนัควนั

แล้วก้มหน้างดุ รู้สกึเหมอืนท�าอะไรบางอย่างที่ผดิ ผดิมาก...เธอจบัผดิที่

กระนั้นหรอื เกสรชีกัไม่มั่นใจ

“แล้วต่อไปอย่าท�าแบบนี้อกี หากมหีนที่สอง ข้าจกัร่ายมนตร์ก�ากบั

ไม่ยอมให้เจ้าก้าวเข้ามาเหยยีบในพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้ได้อกี”

“พี่สงิห์” เกสรโีอดครวญ ทว่าสงิห์ไม่ฟังเสยีง เขาลกุขึ้นมานั่งแล้ว

ชี้ไปยงัปากทางเข้าออกจากบ่วงมนตราของสี่ราชสหี์ที่กกัขงัเขาเอาไว้

“ออกไป!”

“พี่สงิห์อย่าโกรธเกสรสีจ๊ิะ เกสรจีกัไม่ท�าอกีแล้ว สาบานกไ็ด้ นะจ๊ะ 

อย่าโกรธเกสรีเลย” นางสิงห์น้อยพยายามอ้อนวอน แต่ดวงตาคมเข้ม 

ยงัไม่ราแสงลง และนิ้วที่ชี้ไปยงัทางเข้าออกนั้นกย็งัไม่เบนทศิ

เห็นเช่นนั้นเกสรีก็ลุกขึ้นมายืนคอตก เสียดายจริงที่เธอยังไม่

สามารถร้องไห้แบบมนษุย์ออกมาได้ มเิช่นนั้นเธออาจจะใช้น�้าตาขอร้อง 

ขอความเหน็ใจจากกาฬสหีะใจแขง็แบบสงิห์ได้

เฮ้อ...เอาเถอะ ต่อไปเธอจะพยายามเรียนรู้และใช้มารยาในแบบ

ของมนษุย์ให้มากขึ้น สงิห์จะได้พอใจและยอมรบัเธอไปเป็นเมยีเสยีที

ตารกาพยายามพูดอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ถ้อยค�าที่น่าเกลียด

ของแม่หลดุออกจากปากจนเพื่อนบ้านแสนดขีองเธอต้องเสยีความรู้สกึ

หญงิสาวบอกว่าไม่อยากรบกวนเขา ไม่อยากเป็นหนี้บญุคณุ และ

เธอกบัแม่อยูก่นัได้แม้จะไม่มนี�้ามไีฟ พูดซ�้าๆ แบบนี้สลบักบัขอบคณุความ

มนี�้าใจของโภคนิอกีเกอืบยี่สบิครั้ง ในที่สดุชายหนุม่ข้างบ้านกถ็อนหายใจ 

ยอมดงึสายไฟและสายยางออกไปจากบ้านเธอ

ชวีติของตารกาเริ่มล�าบากเพิ่มขึ้นตั้งแต่นาทนีั้น เมื่อไม่มนี�้าและไฟ
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ให้ใช้ หญงิสาวกต็้องไปตกัน�้าที่แม่น�้ามาใช้ ระยะทางไปกลบัจากบ้านไป

จนถงึแม่น�้าห่างกนัเป็นกโิล จะขี่จกัรยานไปกไ็ม่ได้เพราะต้องแบกน�้ากลบั

มา เธอจงึต้องใช้วธิเีดนิเท้าไป ซึ่งการเดนิเทยีวไปเทยีวกลบัแค่สองรอบก็

ท�าให้หญงิสาวหมดแรง ปวดหลงัปวดไหล่ที่ต้องแบกไม้คาน แถมยงัเริ่ม

มีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวคล้ายกับไข้จะขึ้นเพราะเดินตากแดดอยู่

เกอืบตลอดบ่ายอกี

เพราะมอีาการดงันั้น หลงัจากก่อไฟหงุข้าวต้มใหแ้ม่เรยีบร้อยแล้ว 

ตารกาจงึรบีกนิยาแก้ไข้สองเมด็แล้วเข้านอน

เธอรูส้กึหนาวในนาทหีนึ่ง ก่อนจะร้อนเหมอืนไฟรมุขึ้นมาอกีในนาที

หนึ่ง อกีทั้งยงัต้องทรมานใจด้วยความเป็นห่วงว่า หากเธอเจบ็ป่วยไปแบบ

นี้ พรุ่งนี้ใครจะไปตกัน�้า ซกัผ้า และหงุข้าวให้แม่ น�้าตาเธอไหลออกมา

โดยไม่รู้ตัว เสียงสะอื้นแผ่วๆ ดังออกมาทั้งที่เธอก�าลังอยู่ในห้วงนิทรา

เพราะฤทธิ์ยา

หญิงสาวไม่เคยรู ้มาก่อนว่าน�้าตาและเสียงสะอื้นของตนเองมี

อ�านาจมากมายเพยีงไร น�้าตาเธอท�าให้ผู้ถูกจองจ�าอยู่ในหมิวนัตบรรพต 

กล้าถอดจติแหกกรงที่กกัขงัเขาไว้เพื่อออกมายนือยู่ตรงนี้...ข้างกายเธอ

ร่างของสงิห์เลอืนรางเพราะเขามไิด้น�ากายเนื้อของตนออกมาจาก

กรงมนตราของราชสหี์ทั้งสี่ เขามาเพยีงจติส่วนหนึ่งเหมอืนทกุครั้ง มาทั้ง

ที่รูว่้าอนัตรายนกั เนื่องจากหากราชสห์ีทั้งสี่รบัรูว่้าเขากล้าหน ีมนตราที่ใช้

กกัเขาเอาไว้อาจจะเพิ่มความกล้าแขง็มากขึ้นกไ็ด้

แต่...จะให้เขานิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อเสียงสะอื้นของเมียรัก 

ดงัอยู่ข้างหู และเมื่อหลบัตาเขากเ็หน็แต่ใบหน้านองน�้าตาของเธอ

รบัรูเ้พยีงแค่นี้ ล�าบากยากเขญ็เพยีงใดเขากพ็ร้อมที่จะเสี่ยงภยัออก

มา เพราะรกั...รกัเพยีงแค่ค�าเดยีว

สิงห์ทรุดกายลงนั่งยองๆ อยู่ข้างฟูก มือใหญ่ยกขึ้นแตะพวงแก้ม

นุม่ รบัรูไ้ด้ว่ามนัร้อนผะผ่าว สงิห์ร่ายมนตร์ง่ายๆ ออกมาบทหนึ่ง ส่งความ
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เย็นสบายออกมาจากปลายนิ้ว ความสบายจากมนตร์ของเขาท�าให้คิ้วที่

ขมวดของเธอคลายออก ร่างที่กระสับกระส่ายไม่สบายเนื้อสบายตัวเริ่ม

ผ่อนคลาย และหลบั...ฝันดี

“ฝันถึงข้านะดาวน้อย” เขาพึมพ�าก่อนร่างอันเลือนรางจะหายวบั

ไป



50  มนตราราชสีห์

4

ตารกาหวดีร้องเมือ่ลกูไฟลกูหนึง่พุง่จากฟ้าตรงเข้ามาหาเธอ 

หญงิสาวพยายามวิ่ง วิ่ง และวิ่ง เสยีงระเบดิของลูกไฟที่ตกลงมาจากฟ้า

ดงัสนั่นไล่หลงัมาไม่หยดุ เธอเหนื่อย...เหนื่อยเหลอืเกนิแต่หยดุวิ่งไม่ได้

เธอสะดดุกิ่งไม้หรอืรากไม้อะไรสกัอย่าง เป็นเหตใุห้ล้มหน้าคะม�า 

ความเจ็บแสบบนใบหน้าซึ่งครูดไปกับพื้นดินยังไม่เท่ากับความกลัวเมื่อ

เธอหนักลบัไปมองข้างหลงัแล้วพบว่า ลกูไฟดวงใหญ่ยกัษ์ก�าลงัพุง่ตรงเข้า

มาหาเธอ

หญงิสาวยกมอืขึ้นมากนัเอาไว้ มนัเป็นความพยายามที่น่าขนัของ

คนใกล้ตาย ทว่ากแ็ปลก เธอได้ยนิเสยีงลกูไฟระเบดิ แต่...กลบัไม่รู้สกึเจบ็

ปวดทั้งที่ตอนนี้เธอน่าจะถูกลูกไฟจากฟ้าตกทบัจนบี้แบนไปแล้ว

มอืที่ยกขึ้นมากนัใบหน้าค่อยๆ ลดลง และเธอกไ็ด้เหน็...แผ่นหลงั

ของผู้ชายคนหนึ่ง

เขานั่งอยู่ด้านหน้าเธอ ใช้ร่างตนเองบังมิให้สะเก็ดไฟกระเด็นตก

มายังตัวเธอ ส่วนมือทั้งสองข้างก็ช่วยปัดเจ้าลูกไฟที่พุ่งตรงเข้ามาหมาย

จะท�าร้ายเธอลูกแล้วลูกเล่าออกไป

เขาเป็นใครกันหนอ แล้วเสี่ยงภัยเข้ามาช่วยเธอท�าไมกัน ตารกา

อยากถาม แต่เมื่อเห็นเขาก�าลังช่วยปกป้องเธออย่างเต็มที่ หญิงสาวก็ 

พลังฟื้นคืน
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ไม่กล้ารบกวนสมาธิ

หญิงสาวมองกล้ามเนื้อเปลือยสีทองแดงที่ไหวไปตามการ

เคลื่อนไหว รูปร่างของเขาช่างงดงามราวกบัรูปสลกั ไหล่กว้าง เอวสอบ 

ยิ่งมผีวิสเีข้มเช่นนี้กล้ามเนื้อที่ตงึแน่นกย็ิ่งเหน็เป็นรูปเป็นรอยชดัเจน และ...

ใบหน้าของเขาก.็..ตารกาเอยีงคอไปทางขวาเพื่อมองให้เหน็ใบหน้าของเขา

ตลกจรงิที่ในวนิาทเีป็นวนิาทตีายแบบนี้ แทนที่จะวิ่งหน ี เธอกลบั

มาแอบมองหน้าผู้ชาย

หญิงสาวอมยิ้ม ขันตนเอง แต่ก็อดมองเสี้ยวหน้าของเขาไม่ได้ 

ผูช้ายที่มผีวิสทีองแดงคนนี้น่าจะรปูหล่อเลยทเีดยีว เพราะขนาดเหน็เพยีง

เสี้ยวหนึ่งของใบหน้า เธอกย็งัรู้สกึว่าเขาน่าหลงใหล

น่าหลงใหลอย่างนั้นหรือ ผู้หญิงที่ไม่เคยสนใจในตัวเพศตรงข้าม

มาตลอดชวีติกลั้นหวัเราะก่อนจะต้องผงะไปข้างหลงั เมื่อจู่ๆ  ผูช้ายคนนั้น

กห็นักลบัมาแล้วถาม

“ปลอดภยัหรอืไม่ดาวน้อย”

ดาวน้อยอย่างนั้นหรอื...ตารกาที่ไม่เคยถกูเรยีกขานแบบนั้นมาก่อน

รูส้กึประหลาดใจ ผูช้ายคนนี้เป็นใคร ท�าไมถงึได้รูจ้กัเธอ เธอพยายามมอง

หน้าเขา ทว่าเงาของต้นไม้ ใบไม้บดบงัใบหน้าเขาไปมากกว่าครึ่ง เธอเหน็

เพียงริมฝีปากเขา...ริมฝีปากที่มีรอยยิ้มประดับ เห็นฟันขาวเรียงเรียบ  

คางที่มไีรเคราเขยีวครึ้ม และ...ลกัยิ้มลกึที่สองข้างแก้ม

เขาต้องหล่อแน่ๆ เธอมั่นใจและพยายามเอียงคอเพื่อมองใบหน้า

ส่วนที่เหลอืของเขา ทว่าเมื่อเธอท�าเช่นนั้น ผู้ชายคนนั้นกก็ลบัค่อยๆ จาง

หายไป เขาหายไปต่อหน้าต่อตาจนเธอสะดุ้งตกใจและตื่น

ฝัน...สดุท้ายกเ็ป็นแค่ฝัน

ตารกาที่นอนอยู่บนเตียงถอนหายใจก่อนลุกขึ้นมานั่ง เธอมอง

นาฬิกาปลุกที่ตั้งอยู่ข้างหมอน...ห้าโมงเยน็ การนอนกลางวนัและตื่นเอา

เยน็ท�าให้เธอฝันดหีรอืนี่
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ฝันด.ี..หญงิสาวยิ้มกว้าง ถ้าเธอไปบอกใครว่าการวิ่งหลบลกูไฟเป็น

ฝันด ีทกุคนต้องหาว่าเธอเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ

หนึ่งสัปดาห์เต็มๆ กับการต้องอยู่แบบคนป่า ไม่มีไฟฟ้าและ

น�้าประปา แต่ด้วยความอนเุคราะห์ของลงุสามารถที่มเีกลอเก่าท�างานอยู่

ที่การประปาและโภคินซึ่งมีเพื่อนท�างานอยู่ที่การไฟฟ้า ในวันนี้บ้านของ

เธอจงึมนี�้าและไฟใช้กบัเขาเสยีที

ตารกาแทบจะเปิดไฟทุกดวงในบ้านเพื่อฉลองที่ได้กลับมาสู่ความ

ซวิไิลซ์อกีหน และแม้ว่าแม่จะไม่ชอบให้เธอไปพูดคยุหรอืยุง่เกี่ยวกบัโภคนิ 

แต่เมื่อเขามีน�้าใจมา จะให้เธอแล้งน�้าใจกลับไปก็ใช่ที่ ตารกาจึงแอบท�า

แกงส้มไปให้เขา โดยบอกแม่ว่าจะน�าแกงส้มไปตอบแทนลงุสามารถ ซึ่ง

แม่ไม่ว่าอะไร

เมื่อทางบ้านมนี�้ามไีฟให้แม่อยู่ได้อย่างสขุสบายแล้ว ตารกากเ็ริ่ม

หางานท�า งานอะไรกไ็ด้เธอบอกลงุสามารถแบบนั้น และงานที่เธอได้ท�า

กค็อืเป็นคนขายของที่ร้านขายของช�า

ร้านขายของช�านั้นเป็นร้านของลุงสามารถนั่นเอง และตารกาก็

ทราบดวี่า ที่เขาจ้างเธอกเ็พราะว่าอยากช่วย ความจรงิเธอไม่ควรรบังาน

นี้ แต่...เธอกจ็นกรอบ เงนิที่เกบ็หอมรอมรบิเอาไว้จวนเจยีนจะหมดเตม็แก่ 

ดังนั้นเมื่อมีคนหยิบยื่นความหวังดีมาให้ แม้จะไม่ควรรับ เธอก็ต้องรับ 

เอาไว้ก่อน

คนจน หยิ่งไม่ได้หรอกนะ

หลังจากย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านใกล้หิมวันตบรรพต ภุชคะก ็

รู้สึกว่าร่างกายตนนั้นมีก�าลังวังชาขึ้น จากที่เอาแต่นอนแซ่วอยู่บนเตียง 

ทั้งวนัทั้งคนื มาบดันี้เขาเดนิได้หากใช้ไม้ค�้ายนั เขากนิได้หากได้กนิเนื้อดบิ

ที่ตนเองชอบ
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เขาเปรี้ยวปากเหลอืเกนิ อยากกนิเนื้อกวางหรอืสมนัสดๆ เพื่อเรยีก

ก�าลงั แต่กไ็ม่กล้าเดนิเข้าป่า ได้แต่เกบ็ความอยากเอาไว้จนตวัจะระเบดิ

ตายอยู่แล้ว

เมื่อไรหนอ เจ้ากาฬสหีะตวัร้ายจะมารบัเมยีมนัไปและปลดปล่อย

เขาออกจากพนัธนาการเน่าๆ นี้เสยีที

เมื่อถงึเวลานั้นเขาจะเข้าไปในป่า จะถูไถเนื้อตวักบัหญ้าหอม จะ

จบักวาง จบัสมนักนิให้อิ่มหน�าไปเลยทเีดยีว

‘เอ๊ะ นั่นกลิ่นอะไร!’

ภุชคะซึ่งถูกขังอยู่ในร่างของหญิงชราผุดลุกขึ้นมาจากโซฟาไม้ 

เนื้อหนา มองออกไปนอกหน้าต่างและก็ได้เห็น...ไอ้หนุ่มข้างบ้านเดิน

กะหนงุกะหนงิมากบันางมนษุย์

ภุชคะอยากจะอาละวาดให้บ้านแตกเมื่อนางมนุษย์ไม่เชื่อเขา ไป

คบค้ากับไอ้ข้างบ้านนั่นอีกแล้ว ทว่า...ทันทีที่เจ้าหนุ่มนั่นเดินเข้าบ้านมา

พร้อมกลิ่นหอมหวนชวนกนิ ภชุคะกม็องไปที่มอืของไอ้หนุม่ข้างบ้านอย่าง

กระหายหวิ และเหน็ว่ามนัถอืเนื้อกวางเข้ามา ต้องเป็นเนื้อกวางแน่ๆ!

“สวัสดีครับคุณป้า ผมเอาเนื้อกวางมาฝากครับ” เนื้อที่ห่ออยู่ใน

ใบตองมขีนาดใหญ่มาก สด ราวกบัเพิ่งล่ามาใหม่ๆ น่ากนิจนภชุคะเกอืบ

ท�าน�้าลายยดื

ตารกามองแม่จ้องโภคินตาเป็นมัน เธอเดาจากท่าทางไม่ออกว่า

แม่พอใจหรือไม่พอใจ ทว่าเพียงครู่เดียวเท่านั้นแม่เธอก็ฉีกยิ้มออกมา 

แล้วพูดว่า

“ขอบใจนะพ่อคณุ ฉนัชอบมากเลยเนื้อกวางน่ะ”

ตารกาขมวดคิ้ว...แม่น่ะหรอืชอบเนื้อกวาง แม่เคยกนิที่ไหนกนั และ

กวางก็เป็นสัตว์น่ารักออก ไม่เห็นจะน่ากินตรงไหน ตอนที่โภคินบอกว่า

เอาเนื้อกวางมาฝาก เธอยงัแทบอยากอาเจยีน ไม่อยากรบัเอาไว้เลย แต่

เพราะไม่อยากท�าลายน�้าใจเขา เธอจงึไม่พูดอะไร
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‘อ้อ...เหน็ทจีะเป็นเพราะไม่อยากท�าลายน�้าใจกนัแน่ๆ แม่จงึได้พดู

ออกมาเช่นนี้’ เมื่อหาข้อสรปุให้ค�าพูดแปลกๆ ของแม่ได้แล้ว ตารกากเ็ชญิ

โภคนินั่ง แล้วหิ้วเนื้อกวางของฝากที่น่าชงัเข้าไปในครวั เทน�้าท่าออกมา

รบัแขก

เมื่อหญงิสาวประคองถาดแก้วน�้าออกมาจากครวั เธอกป็ระหลาด

ใจเลก็น้อยเมื่อเหน็แม่ยิ้มกริ่ม และโภคนิกย็ิ้มแย้มเช่นเดยีวกนั ทกุอย่าง

ดูจะไม่เหมอืนกบัที่เธอคดิเอาไว้ แม่ไม่อาละวาด ไม่ท�าให้โภคนิรู้สกึไม่ดี

เฮ้อ...โล่งอก ในที่สดุสองคนนี้กเ็ข้ากนัได้

โภคินนั่งคุยอยู่ไม่นานก็ขอตัวเพราะเขารู้ดีว่าตารกาต้องไป

ท�างาน สองหนุ่มสาวเดนิออกมาจากบ้านหลงัเก่าพร้อมกนัโดยตารกายงั

ขอบคณุไม่หยดุส�าหรบัเจ้าชิ้นเนื้อน่าชงันั้น

คนหนุม่สาวเดนิห่างจากบ้านทกุทีๆ  มนัช่างช้าเหลอืเกนิ ช้าเสยีจน

ภชุคะแทบจะทนไม่ไหว เนื้อกวางส่งกลิ่นหอมกรุ่น แม้จะอยู่ในตู้เยน็แล้ว

เขายงัได้กลิ่น สดุท้ายเมื่อเหน็เจ้าสองคนนั้นออกจากบ้านไป ภชุคะกร็บี

กะเผลกไปยังห้องครัว เปิดไอ้สิ่งอัศจรรย์ซึ่งมนุษย์เรียกว่าตู้เย็นออกแล้ว

สูดลมหายใจเข้าปอดลกึๆ

เนื้อกวาง เนื้อสดๆ ของสตัว์ที่เพิ่งตายท�าให้เขาตื่นเต้น และรบีคว้า

เนื้อก้อนใหญ่นั้นออกมาจากตู้เยน็ สงิหคกัคาที่หวิกระหายนั่งลงตรงหน้า

ตู้เย็น ฝังฟันที่ไม่แหลมคมลงบนก้อนเนื้อ ขัดใจเล็กน้อยที่ฟันมนุษย ์

ไม่สามารถฉกีกระชากชิ้นเนื้อเข้าปากได้เช่นฟันของสงิห์

แต่กไ็ม่เป็นไร กดัทเีดยีวไม่ออก กย็�้ากดัหลายๆ ท ีเลอืดกวางผสม

ปนเปไปกบัน�้าลายของเขา

‘อา...อร่อยอะไรเช่นนี้’

เพยีงแค่เนื้อชิ้นเลก็ๆ มนัยงัไม่พอ ยงัไม่หน�าใจ สตัว์ที่หวิกระหาย

มานานแบบเขาต้องการอะไรที่มากกว่านี้ ดวงตาที่กลายเป็นสเีหลอืงมอง
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ไปยงับ้านข้างๆ จมูกสูดกลิ่นหอมหวนเข้าไปในปอด ภชุคะลงคลานตาม

สญัชาตญาณเดมิแล้ววิ่งออกจากประตูหลงับ้านไปที่บ้านของโภคนิ

กระโดดเบาๆ เพยีงทเีดยีวมนักข้็ามรั้วไม้ที่สงูราวเมตรกว่าได้ พลงั

ของมนัก�าลงัจะกลบัมา มนัรู้สกึแขง็แกร่ง ฮกึเหมิจนอยากจะค�าราม

ร่างที่หมอบข้างรั้วนิ่งเฉยอยู่ได้ไม่นานก็สะบัดคอไปทางซ้าย วิ่ง

สามขาเข้าไปทางหลงับ้านซึ่งมกีลิ่นหอมเรยีกหาเขาอยู่

ที่นั่น...กลางลานกว้างด้านหลงัมซีากกวางทั้งตวัวางอยู่

ภชุคะไม่รอช้า รบีโดดเข้าหาอย่างไม่ลงัเล และกดักนิกวางตวันั้น

อย่างหวิกระหาย

ตารกากลับมาถึงบ้านตอนห้าโมงเย็น ในมือเธอมีแกงถุง

ส�าเรจ็รปูซึ่งซื้อมาจากในตลาด รสชาตกิอ็ร่อยดสี�าหรบัเธอ แต่ที่ส�าคญัยิ่ง

กว่านั้นคอื มนัประหยดัเงนิและประหยดัเวลา เธอไม่ต้องเหนื่อยหงุหาเอง

ให้ยุ่งยาก

จักรยานคันเก่าชะลอลงเพราะตารกาใช้ขาทั้งสองข้างเบรก และ

หยดุสนทิเมื่อถงึประตูรั้วหน้าบ้าน หญงิสาวไม่ประหลาดใจเลยที่ในเวลา

เย็นๆ แบบนี้เธอจะเห็นโภคินยืนรดน�้าต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้าน เขามักรดน�้า 

ในเวลานี้เสมอ และที่เป็นเช่นนี้คงเพราะเขาอยากรอทกัทายเธอกระมงั

“วนันี้กลบัมาเรว็นะครบัคณุดาว”

เป็นเขาอีกเช่นเคยที่เอ่ยปากทักทายเธอ ตารกายิ้มให้ “ค่ะ คุณ

โภคนิกข็ยนัเหมอืนเดมินะคะ”

โภคนิหวัเราะเสยีงใส ใบหน้าหล่อเหลาของเขาราวกบัมอีอร่าปิ๊งๆ 

กระจายออกมาเหมือนพระเอกในละคร “ผมน่ะเหรอครับขยัน ไม่หรอก

ครบั ปกตผิมขี้เกยีจจะตาย” พูดประโยคนี้ออกมาแล้วชายหนุม่กม็องสาว

ตรงหน้าตาเชื่อม

ดวงตาเขาหวานเสียจนตารกาไม่กล้ามอง ต้องเสมองดอกไม้ใบ
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หญ้าที่ปลูกอยู่หน้าบ้านเขา และขบคิดอย่างหนักว่าท�าอย่างไรดีจึงจะ

ขอตวัเข้าบ้านได้อย่างไม่น่าเกลยีด

“จริงสิ ผมท�าเนื้อกวางตากแห้งเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าไม่รังเกียจ 

อกีวนัสองวนัผมจะน�ามาให้คณุดาวนะครบั แม่คณุคงชอบ”

“อย่าดีกว่าค่ะ เกรงใจ คุณมีน�้าใจมาก แต่มากเกินไป ดาว

ตอบแทนอะไรกลบัไปไม่ได้ก.็..”

“ผมเตม็ใจครบั” โภคนิพูดขดัขึ้น “ส�าหรบัคณุดาว ผมเตม็ใจเสมอ 

มอีะไรขาดเหลอืกข็อให้บอก เดอืดร้อนอะไรผมอยากให้คณุดาวคดิถงึผม

เป็นคนแรก” พูดจบโภคนิกห็วัเราะเบาๆ ราวกบัเขนิ

เขาจะเขนิท�าไม เพราะคนฟังแบบตารกาต่างหากที่ฟังแล้วแทบจะ

ท�าหน้าไม่ถูก ได้แต่ขอตวัเข้าบ้านอบุอบิ อายจนไม่กล้าสบตาเขาอกี

โภคินเริ่มแสดงความในใจของเขาออกมาให้เธอเห็นชัดเจน

ขึ้นทุกวันๆ เขาเปิดเผยจนตารกาล�าบากใจ เธอมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือน 

ผู้ชายคนนั้นกแ็สดงทที่าเสยีชดัเจนจนเธอสานสมัพนัธ์ต่อไม่ถูก ทกุอย่าง

มนัเรว็จนเธอคดิไม่ทนั

หญงิสาวซึ่งนั่งอยูท่ี่โต๊ะกนิข้าวเพยีงล�าพงั มองออกไปจากห้องครวั

กเ็หน็แม่นอนอยู่บนเตยีงที่ยงัคงตั้งอยู่ในห้องโถง

จากสภาพแม่ สภาพตนเอง ท�าให้ตารกาเริ่มคดิถงึความสมัพนัธ์

กับคนข้างบ้านที่ชื่อโภคินคนนั้น เธอควรจะเดินไปในทิศทางใด ควร 

ตอบรบัใช่หรอืไม่ถ้าแม่เหน็ชอบด้วย

เขากเ็ป็นคนหน้าตาด ีใจด ีเหน็ว่าเป็นนกัเขยีน ฐานะทางการเงนิ

อาจจะไม่ได้ร�่ารวย แต่กต็้องดกีว่าเธอแน่นอน เขาคงดูแลแม่และเธอได้...

ตดัสนิใจไปแล้วตารกากร็ูส้กึเศร้าที่ตนเองคดิจะสานสมัพนัธ์กบัใคร

สกัคนกเ็พราะต้องการความช่วยเหลอื ต้องการคนดแูล มใิช่เพราะ...ความ

รกั
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รกัหรอื...หญงิสาววางช้อนส้อม หนัหน้าออกไปทางหน้าต่าง มอง

ผ่านหน้าต่างที่ไม่มมี่านขึ้นไปยงัดวงจนัทร์ซึ่งใกล้จะเตม็ดวง

ความรกัจะเป็นเหมอืนพระจนัทร์ไหม จากเป็นเศษเป็นเสี้ยว เมื่อ

เวลาผ่านไปก็จะค่อยๆ เต็มดวง แต่...ความสมบูรณ์นั้นไม่คงอยู่นาน  

ดวงจนัทร์จะเว้าแหว่ง เหลอืเพยีงเสี้ยว และสดุท้ายกด็บัลบัหายไป 

หญิงสาวถอนหายใจหลายครั้ง ครุ่นคิดหลายอย่าง ทว่าสิ่งที่เธอ

คดิเหมอืนกบัการวนอยู่ในอ่างใบน้อย คดิไปคดิมากไ็ม่ได้ไปไหนไกลจาก

คนที่อยู่ข้างบ้านนั้นเลย

‘ตารกาเอ๋ยตารกา เจ้าไม่เคยรู ้แม้ดวงตาของมนษุย์จะเหน็จนัทรา

เป็นเศษเป็นเสี้ยว หรอืบางทจีนัทรากด็บัลบัหายไป แต่แท้จรงิแล้ว จนัทรา

กค็อืจนัทรา มนัเตม็ดวงอยู่เสมอ มไิด้เพิ่มขึ้นหรอืลดลง เพยีงแต่...ดวงตา

ของมนษุย์เหน็แบบนั้นจงึเข้าใจไปอย่างนั้น...

สิ่งที่ตาเหน็ บางทกีไ็ม่ใช่สิ่งที่เกดิขึ้นจรงินะ...แม่ดาวน้อย’

แม้สมองจะสัง่ให้ตารกาคล้อยตามโภคิน ทว่าหวัใจนีส่ทิีเ่ป็น

ปัญหา เขายงัคงออกมาดกัรอเธอที่หน้าบ้านทกุเช้าและเยน็ ชวนเธอคยุ

เรื่องต่างๆ และบางครั้งก็มีของฝากมาให้เธอกับแม่เธอด้วย ในขณะที่ 

หญงิสาวแบ่งรบัแบ่งสู้ ไม่ตอบรบัแต่กย็งัไม่ปฏเิสธ

การที่เธอกบัเขาเพิ่งจะพบกนัได้ไม่นานเป็นข้ออ้างให้เธอเว้นระยะ

ห่างของความสมัพนัธ์นี้ได้โดยที่ทางฝั่งโภคนิกไ็ม่ได้เร่งร้อนอะไร

หญิงสาวเดินหิ้วเนื้อกวางตากแห้งเข้ามาในบ้าน ทันทีที่เธอก้าว 

เข้ามาในห้องรบัแขก กร็ู้สกึได้ถงึสิ่งผดิปกต ิแม่ไม่ได้นั่งรอเธออยู่ที่โซฟา 

แม่อยู่ไหน!

วนิาทแีรกหญงิสาวคดิเรื่องร้ายไปต่างๆ นานา เธอรบีวิ่งเข้าไปใน

ห้องโถงเพื่อดูว่าแม่นอนอยู่หรอืไม่ เมื่อไม่พบกค็ดิจะวิ่งเข้าไปดูในห้องน�้า 

ทว่าเสยีงแม่ที่เรยีกเธอท�าให้ตารกาชะงกัเท้าเอาไว้ทนั



58  มนตราราชสีห์

“ดาว นั่นดาวใช่ไหม”

“แม่!” ตารกาเรยีกเสยีงดงัก่อนวิ่งเข้าไปในห้องครวั

ภาพแม่วุ่นวายอยู่กับการวางอาหารลงในถาดใบใหญ่ซึ่งบนนั้นมี

กระทงใบตองใส่ของคาวและของหวานเอาไว้หลายชนดิเป็นเหตใุห้ตารกา

อ้าปากค้าง

“นี่แม่ก�าลงัท�าอะไรคะ”

“ท�าของไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไงลูก”

ตารกามองแม่ใช้ไม้ค�้ายนัเขยกไปทางโน้นททีางนี้ทอีย่างประหลาด

ใจ เธอรู้ว่าตั้งแต่แม่กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เริ่มกนิได้ นอนหลบั และเคลื่อนไหวได้โดยไม่บ่นปวดเนื้อปวดตวั

แต่วันนี้แม่สบายดีถึงขนาดลุกขึ้นมาท�าอาหารเลยหรือ ตารกา

อยากจะยิ้ม อยากจะหวัเราะให้ดงัลั่นบ้าน แต่ที่เธอท�ากเ็พยีงแค่เดนิไปหา

แม่แล้วกอดท่านเอาไว้

“ดาวดใีจที่เหน็แม่ลกุขึ้นได้ ดใีจที่แม่ไม่เจบ็ไม่ป่วยแล้ว”

ภชุคะซึ่งอยูใ่นร่างของหญงิชราตบแขนที่กอดรดัเอวตนเอาไว้เบาๆ 

ราวเอ็นดูก่อนหันมายิ้มให้ตารกา ยิ้มแต่ปาก ทว่าดวงตาเป็นประกาย

วาววามแฝงนัยเอาไว้ “คงเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทางท่าน

เมตตาแม่น่ะลูก แม่ถงึได้คดิจะไหว้ท่านสกัหน่อย ดาวมากด็แีล้ว ช่วยแม่

จดัอาหารลงในถาดหน่อยเถอะ”

“ค่ะแม่” แม้ตารกาจะไม่เชื่อเรื่องอภนิหิารหรอืเรื่องเหนอืธรรมชาติ

แต่อย่างใด แต่ถ้าแม่คิดแบบนั้นแล้วอาการดีขึ้นเธอก็ไม่ต้องการขัดแม่  

ขอเพยีงแม่สบายด ีแม่จะพูดว่าโลกนี้มเีทพเจ้า มเีทวดา มนีางฟ้า เธอก็

พร้อมจะเชื่อแม่ทกุอย่าง

สองแม่ลูกช่วยกันจัดถาดอาหารที่เหมือนกันสองถาด ใช้เวลา 

ไม่นานก็ได้ฤกษ์ที่ภุชคะรอมานาน มันแย้มยิ้มกว้าง มองตารกาที่ขยับ

กระทงให้เรยีงกนัสวยแล้วเลยีรมิฝีปาก
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โอกาสรออยู่ตรงหน้า ใครกันจะไม่ไขว่คว้าเอาไว้ ในเมื่อตอนนี้...

มนัมเีรี่ยวแรงเพยีงพอแล้ว

“อ้อ แม่ลมืเลยดาว แม่ลมืให้ดาวซื้อน�้าแดงมาให้ เอาแบบนี้ ดาว

ไปวานคณุโภคนิให้ขี่รถเครื่องไปซื้อน�้าแดงมาให้เราสกัสองขวดได้ไหม”

“ท�าไมต้องไปวานเขาล่ะคะ เดี๋ยวดาวขี่จกัรยานออกไปซื้อเองกไ็ด้ 

ไม่ไกลหรอกค่ะ”

“บอกให้ไปขอเขากไ็ปส!ิ” ภชุคะขึ้นเสยีงและจกิตาดใุส่นางมนษุย์

ที่คดิจะท�าลายแผนของตน “แม่อยากให้เขาร่วมท�าบญุกบัเราด้วย ถงึจะ

ไม่ได้ไปกบัเรา แค่ซื้อของมาให้กไ็ด้บญุแล้วจรงิไหม”

ตารกายิ้มแหย ไม่กล้าค้านอะไรอกี ได้แต่พยกัหน้าและรบีเดนิออก

ไปไหว้วานคนข้างบ้านทนัที
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5

เม่ือรถเครือ่งแล่นออกจากบ้านไปตามแผน ภชุคะทีน่ัง่รออยู่

ในห้องครวักล็กุขึ้นจากเก้าอี้ มนัเรยีกตารกาเข้ามาหาทนัทพีร้อมสั่ง

“ไปกนัได้แล้ว”

หญงิสาวขมวดคิ้ว หนัไปมองหน้าบ้าน มองคนที่เพิ่งขี่รถออกไปซื้อ

น�้าแดงตามค�าขอของแม่เธอ “อ้าว แล้วน�้าแดงล่ะคะแม่”

“เราไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อน น�้าแดงแม่จะเอามาไหว้เจ้าที่เจ้าทาง 

ไป หยบิถาดแล้วเดนิตามแม่มาได้แล้ว”

ความรู้สึกแปลกประหลาดเกาะกุมจิตใจตารกา ทว่าเมื่อแม่เปิด

ประตูหลังบ้านแล้วเดินออกไปนอกบ้านอย่างรวดเร็ว กระฉับกระเฉง  

ตารกากจ็�าต้องทิ้งความรูส้กึไม่ดต่ีางๆ เอาไว้ตรงนั้นและเดนิกึ่งวิ่งตามไป

แม่มุดรั้วด้านหลังบ้านที่ผุพังออกไปนอกบ้าน หลังบ้านเธอ

เป็นชายป่า ตารกาเคยออกมายนืดูววิภูเขาสูงทะมนึบ้างเป็นบางครั้ง แต่

วันนี้เธอแทบจะต้องวิ่งตามแม่เข้ามาในป่า พร้อมมองไปรอบกายอย่าง

หวาดกลวั เมื่อแม่ที่เดนิน�าไม่มทีที่าว่าจะหยดุเดนิ แม่พาเธอรกุล�้าเข้ามา

ในป่าลกึ และแสงตะวนักค็่อยๆ หมดลงไปทกุทีๆ  น่ากลวัเหลอืเกนิ

ในที่สุดตารกาก็ทนต่อไปไม่ไหว เธอร้องเรียกแม่เสียงดัง “แม่คะ 

แผนร้าย!
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แม่! หยดุก่อนเถอะค่ะ นี่เราเดนิเข้ามาลกึมากแล้วนะคะ ดาวว่าเราไหว้

เจ้าป่าเจ้าเขากนัตรงนี้กไ็ด้มั้งคะ”

สงิหคกัคาที่เดนิดุ่มๆ น�าหน้านางมนษุย์เข้ามาในป่าหยดุเดนิและ

เหลียวกลับมามองเหยื่อที่ตอนนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อ หัวใจราชสีห์ 

สูบฉดีเลอืดแรง ช่างหอมหวนอะไรอย่างนี้

หึๆ เจ้ากาฬสีหะตัวร้ายคงไม่คิดว่าเขาจะกล้าท�า มันขู่ว่าถ้าเขา 

ท�าอะไรเมยีรกัของมนั มนัจะฆ่าพ่อแม่พี่น้อง ญาติๆ  และลูกเมยีของเขา

ให้หมดสิ้น...

กเ็อาส!ิ เอาเลย เขาไม่ใส่ใจอะไรพวกนั้นหรอก เพยีงแค่ได้กนิหวัใจ

ราชสห์ีจนมพีละก�าลงัเทยีบเท่าราชสห์ี เขากไ็ม่กลวัเจ้ากาฬสหีะที่ชื่อสงิห์

ตนนั้นแล้ว

หึๆ  เมยีรกัของมนักระนั้นหรอื ด.ี..เขาจะค่อยๆ แหวกอกนางมนษุย์

คนนี้ทลีะนดิๆ ให้มนัทรมานจนวนิาทสีดุท้ายที่หวัใจราชสหี์หลดุออกจาก

ร่างของมันเลย นี่คือการตอบแทนไอ้กาฬสีหะที่กักขังเขาเอาไว้ในร่าง 

เน่าเฟะของมนษุย์ร่างนี้!

เมือ่จู่ๆ  หวัใจก็เต้นรัวเร็ว ทัง้ทีน่ัง่ท�าสมาธอิยู่บนฟกูหอมนิง่ๆ 

มไิด้ขยบัเขยื้อนเคลื่อนกายไปไหน สงิห์กร็บีลมืตาขึ้นในทนัที

นี่คอืลางบอกเหตใุช่หรอืไม่ อาการเช่นนี้เคยเกดิขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว

ตอนที่ดาวน้อยถูกเจ้าพวกสตัว์ผสมตวัร้ายจู่โจม!

สงิห์ลกุพรวดพราดขึ้นจากฟูกหอม ดวงตาคมมองขึ้นไปบนฟ้าที่ยงั

ไม่มดืมดิ แต่จนัทรากใ็กล้จะโคจรขึ้นมาแทนสรุยิาแล้ว เกอืบจะถงึเวลาที่

เหมาะสมแล้วเขารู้ด ี แต่...แค่เกอืบ ยงัไม่ถงึก�าหนดที่ควรจะน�าดาวน้อย

เข้ามาสู่หมิวนัตบรรพต

แต่ไม่ได้ เขารออีกไม่ได้แล้ว กาฬสีหะผู้ร�่าเรียนเวทมนตร์มาจาก

ท่านปู่ซึ่งเป็นฤๅษีที่ใครๆ ก็เรียกขานท่านด้วยความนอบน้อมว่าอัญญา- 
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มนุ ีพนมมอื ร่ายเวทชั้นสูงซึ่งเขาเจนจบมาตั้งแต่ยงัไม่โตเตม็วยั

มนตราของราชสีห์ทั้งสี่ที่ได้ร่ายก�ากับเพื่อกักขังเขาเอาไว้ ณ ที่นี้

นั้น จะว่าท�าลายได้ยากกไ็ม่ยาก ง่ายกไ็ม่ง่าย เขาเคยถอดจติไปยงัโลก

มนษุย์ได้ มาตอนนี้จะน�าร่างกายไปจากที่นี่ เขากต็้องท�าได้!

สงิห์ขมวดคิ้วเข้มเข้าหากนั ร่างกายเขาเริ่มสั่นเทา ญาณวเิศษมอง

หาลู่ทางที่จะหลดุออกไปจากบ่วงมนตรานี้ มนตราที่ก�ากบัโดยราชสหี์ทั้ง

สี่มิได้ท�าลายได้ง่ายดาย แต่สิงห์ฉลาดที่ไม่หักโค่นไปตรงๆ แต่ค้นหาจุด

อ่อนโดยเริ่มจากมนตร์ของราชสหี์ตนที่มพีลงัเวทน้อยที่สดุ ประสบการณ์

ด้อยสดุ

เสียงลั่นเปรี๊ยะดังสนั่นลั่นไปทั่วทั้งปากแม่น�้าสีหมุข บ่งบอกให้

ราชสห์ีที่อยูใ่นถ�้าบรเิวณนั้นทราบว่า บดันี้ได้เกดิรอยร้าวขึ้นในบ่วงมนตรา

แล้ว

ราชสห์ีซึ่งนอนเล่นอยูแ่ถวนั้นผงกศรีษะขึ้นมองมาทางลานกว้างซึ่ง

ผนกึมนตราขงัเจ้าสงิห์นอกคอกเอาไว้อย่างสงสยัใคร่รู้ ราชสหี์เดก็ถูกแม่

คาบเข้าไปในถ�้าของตน ในขณะที่ราชสหี์บางตนวิ่งไปหาผู้น�าตระกูลเพื่อ

รายงานถึงเหตุวิปริตนี้ และบางตนเช่นเกสรีก็รีบวิ่งมาดู ณ ลานกว้าง 

ที่จองจ�าพี่สงิห์ของเธอเอาไว้

หัวใจนางสิงห์แรกรุ่นแทบแตกดับเมื่อเห็นคู่หมายของตนคิดจะ

ทลายบ่วงมนตราออกมา ไม่เคยมีราชสีห์ตนไหนก�าแหงกล้าลองดีกับ 

ค�าพพิากษาของสี่ราชสหี์เช่นนี้มาก่อนเลย

เสยีงเปรี๊ยะที่สองและสามดงัลั่นตามมาในเวลาอกีไม่นานนกั และ

เมื่อผู้น�าราชสหี์ทั้งสี่ตระกูลมาถงึลานมนตรา เสยีงเปรี๊ยะที่สี่กด็งัสนั่น ผง

ฝุ่นปลวิตลบ และหลงัจากฝุ่นผงเริ่มจางลง ผู้ที่ถูกกกัขงัอยู่ในลานมนตรา

เพยีงระยะเวลาสั้นๆ กก็้าวออกมาเผชญิหน้ากบัพญาราชสหี์ทั้งสี่ที่กกัขงั

เขาเอาไว้

สงิห์คกุเข่าลงกบัพื้น ขอสมาก่อนยนืขึ้นเพื่อประกาศว่า
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“เพราะข้ามีความผิด กระท�าในสิ่งที่ราชสีห์ทั้งหลายมิเคยกระท�า 

ฝืนกฎระหว่างเผ่าพนัธุ์ ข้าจงึจ�าทนยอมรบัโทษเรื่อยมาโดยไม่เคยปรปิาก

บ่น แต่บดันี้ข้าคดิว่าสมควรแก่เวลาแล้ว ข้าขอลา”

ไกรสรราชสีห์ซึ่งเป็นผู้น�าของเหล่าราชสีห์ทั้งสี่ตระกูลย่างเท้าออก

มาข้างหน้า ข่มขวญัเจ้ากาฬสหีะนอกคอกผูก้ระท�าผดิกฎราชสห์ีหลายข้อ 

และเมื่อถกูตดัสนิให้จองจ�ากย็งัฝืนท�าลายบ่วงมนตราออกมาอกี เจ้าสงิห์...

มันเก่งกล้าสมกับที่เป็นศิษย์เพียงคนเดียวของท่านอัญญามุนี แต่ความ

เก่งกล้าของมนัน�ามาใช้เยี่ยงนี้สมควรแล้วหรอื

มนัคดิจะเป็นราชสหี์นอกคอกแบบนี้อกีนานแค่ไหน! 

ราชสีห์ขาวเริ่มค�ารามในล�าคอ สัตว์อื่นในหิมพานต์อาจจะหวาด

กลวัเสยีงค�ารามของราชสหี์จนหนหีาย แต่สงิห์ยงัคงยนืหยดัอยู่ ณ ที่เดมิ 

มองราชสหี์ทั้งสี่ตน สี่ส ีย่างสามขมุเข้ามาหาเขา

ดวงตาคมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของราชสีห์ด้วยกันไม่ยอมหลบ 

บ่งบอกว่าหากคดิจะโรมรนักนั เขากพ็ร้อมสู้ไม่ถอย!

ไกรสรราชสหี์เริ่มค�ารามดงัขึ้น โดยมตีณิสหีะเป็นลูกคู่

เห็นดังนั้นสิงห์ก็ร่ายมนตร์เรียกทวนสีเงินอาวุธคู่ใจมาถือเอาไว้

แล้วกวัดแกว่งไปมาจนเกิดลมวายุ พัดพาเอากิ่งไม้ ใบไม้ลอยวนเป็น

วงกลม

‘หยดุก่อนเถดิท่านมฤคนิทร์’ กาฬสหีะผูเ้ฒ่าส่งกระแสจติเตอืนผูน้�า

แห่งราชสหี์ ‘ข้ารู้ดวี่าเจ้าสงิห์มนัผดินกั แต่ถ้าขนืหกัหาญกนักร็งัแต่จกัได้

รับบาดเจ็บกันทั้งหมด ฝีไม้ลายมือเจ้าสิงห์มันไม่ธรรมดาดอก เท่าที่มัน

ท�าลายมนตราของพวกเราลงได้ก็บ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่ามันเพียงตนเดียว

กส็ามารถรบัมอืกบัเราทั้งสี่ได้’

แม้ราชสีห์ขาวจะเป็นผู้น�าของเหล่าราชสีห์ ทว่ามฤคินทร์ก็อาวุโส

น้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินค�าตักเตือนจากราชสีห์ด�าผู้เฒ่า ก็หยุด

ค�ารามแล้วเหลียวมามองผู้ที่ให้สติ และคิดตริตรองถึงผลได้ผลเสียที่จะ
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เกดิจากการณ์นี้

ฆ่าหรอืจองจ�าเจ้าสงิห์นอกคอกตนนั้นได้แล้วอย่างไร หากมใีครเจบ็

หรอืตายคุ้มหรอืไม่

“ข้าขอสมาพวกท่านแล้ว โทษทัณฑ์ก็รับแล้ว จักให้ข้าท�าเยี่ยงไร

อีก ยอมถูกจองจ�าไปตลอดชีวิตกระนั้นหรือ” เมื่อสิงห์เห็นเหล่าราชสีห์

หยดุค�ารามกใ็ช้มธรุสวาจาช่วยแก้ไขสถานการณ์ แม้เขาจะมั่นใจว่าไม่แพ้ 

แต่ไม่มั่นใจว่าจะไม่เจบ็ และหากเจบ็สาหสั ใครเล่าจะไปช่วยแม่ดาวนอ้ย

เมียรักให้พ้นภัย “เลิกแล้วต่อกันเถิดท่านราชสีห์ผู้เป็นใหญ่ ปล่อยข้าไป

ตามทางของข้า”

ไกรสรราชสห์ีค�ารามดงัลั่นขึ้นมาอกีครั้ง ดวงตาสอี�าพนัแวววาวจบั

จ้องไปยงัร่างของเจ้าสงิห์ผู้ดื้อรั้น ฉบัพลนั ดวงตาแห่งเทพ ของวเิศษซึ่ง

ตดิตวัมฤคนิทร์มาตั้งแต่เกดิกฉ็ายภาพราชสหี์ด�าสี่ตนขึ้นมาแทนที่สงิหซ์ึ่ง

ยนืโดดเดี่ยวอยู่บนลานมนตรา

กาฬสหีะตวัใหญ่ที่ยนือยูต่รงหน้านั้นมสีง่าราศเีสยียิ่งกว่าท่านทวด

ไกรสทิธิ์ผูซ้ึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นหนึ่งในผูน้�าของกาฬสหีะในปัจจบุนัเสยีอกี 

ทางด้านหลงั นางกาฬสหีะตวัย่อมกว่ากง็ดงาม อ่อนช้อย ส่วนลูกๆ อกี

สองตนซึ่งอยู่ข้างแม่ก็มีแววตาสุกใส บ่งบอกความฉลาดเฉลียวได้เป็น

อย่างดี

ไม่บ่อยครั้งที่ดวงตาแห่งเทพของมฤคนิทร์จะฉายภาพในอนาคตให้

เขาเหน็ แต่ทกุครั้งที่เกดินมิติขึ้น สิ่งที่อยู่ในนมิติล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจรงิ

อย่างไม่มอีะไรผดิเพี้ยน

นั่นหมายความว่า หากวนันี้เขาก่อศกึกบัเจ้าสงิห์ มนัยงัคงหนไีป

ได้อย่างปลอดภยั และมนัยงัจะมคีรอบครวัที่เป็นสขุ ในขณะที่พวกเขา...

อาจเจบ็หรอืตายกไ็ด้

เพราะเชื่อในนิมิตมฤคินทร์จึงตัดสินใจส่งกระแสจิตไปยังเจ้าสิงห์ 

ผู้ดื้อรั้น ‘หากเจ้าเลอืกละจากฝูงไปเช่นนี้แล้วกจ็งอย่ากลบัมาอกี เจ้ามใิช่
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ราชสหี์อกีต่อไป เจ้านอกคอก ข้าขอขบัไล่เจ้า ออกไป!’

สิงห์หยุดหมุนทวนในบัดดลเมื่อได้ยินค�าสั่งนั้น เขายิ้มจนเห็นฟัน

ขาวเรยีงเรยีบแบบมนษุย์ พยกัหน้าอย่างยนิดทีี่ถูกไล่ออกจากฝูง ราชสหี์

ซึ่งอยู่ในร่างของชายหนุ่มกระโดดเพียงเบาๆ ร่างสูงโปร่งก็ลอยขึ้นไปบน

ฟ้า แล้วลบัหายไปอย่างรวดเรว็

ไกรสทิธิ์...กาฬสหีะเฒ่าผูด้�ารงต�าแหน่งหนึ่งในผูน้�าของราชสห์ีทอด

สายตามองหลานชายตนเหาะจากไปแล้วกัดฟันแน่น เขาไม่เข้าใจจริงๆ 

ว่าเพราะเหตใุดเจ้าสงิห์จงึได้เลอืกที่จะจากไปอย่างไม่ลงัเลเช่นนี้

‘...เสยีดาย เสยีดาย...’

ภุชคะน�้าลายสอ มองร่างของนางมนุษย์ผู้ครอบครองหัวใจ

ครึ่งดวงของราชสีห์คุกเข่าลงกับพื้นเพื่อจัดวางกระทงของคาวและของ

หวานเซ่นสรวงเจ้าป่าเจ้าเขา

ดวงตาสีด�าของมนุษย์เปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง แต่เป็นเพราะมัน 

ไม่สามารถหลดุออกจากร่างของนางมนษุย์เฒ่าผู้นี้ไปได้ ภชุคะจงึเตรยีม

มดีปลายแหลมเอาไว้ใช้แทนเขี้ยวทั้งสี่

มนัชกัมดีออกจากชายพกผ้าถงุ คลานเข้าไปหาเหยื่อ หวงัปักมดี

ลงที่กลางหลงัหญงิสาวเพื่อตดัก�าลงั

คมมีดวาววับสะท้อนกับแสงสุดท้ายของดวงตะวัน ทว่าก่อนที่ 

คมมีดจะได้สัมผัสแผ่นหลังตารกา สิงหคักคาจอมเจ้าเล่ห์ก็รู้สึกถึงความ

เจ็บปวดที่มือขวาของตน มือที่ถือมีดบัดนี้มีแต่เลือด เลือดพุ่งกระฉูด 

ไปเบื้องหน้า อาบแผ่นหลงัของหญงิสาวให้มสีแีดงสด

ภชุคะร้องลั่นป่า ในขณะที่ตารกาซึ่งรู้สกึได้ว่ามนี�้าอะไรบางอย่าง

พุ่งมาโดนหลงักร็บีหนักลบัไปมอง

ภาพที่เธอเหน็ช่างน่ากลวั แม่ซึ่งนั่งอยู่ข้างหลงัเธออ้าปากกรดีร้อง

และดิ้นไปมาอยู่บนพื้น แม่ชูแขนขวาขึ้น เลอืดสาดกระเซน็ไปทั่วบรเิวณ
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ตารกายื่นมอืไปหาแม่หมายจะช่วยท่าน แต่ยงัไม่ทนัได้แตะต้องตวั

ท่าน เธอกร็ูส้กึว่ามอีะไรบางอย่างตกลงที่ข้างกาย สญัชาตญาณท�าให้เธอ

เหลยีวไปมองและพบว่าสิ่งที่จู่ๆ กต็กลงข้างกายนั้นคอื...คน

จู่ๆ กม็ผีูช้ายคนหนึ่งยนือยูข้่างๆ เธอ เขามาจากไหน มาได้อย่างไร

เธอไม่รู้ แต่เขาคนนั้นย่างสามขุมไปหาแม่ เตะแม่เธออย่างแรงจนท่าน

กระเดน็ไปหลายเมตร

คราวนี้เป็นตารกาที่กรดีร้องก้องป่า เธอกระเสอืกกระสนลกุขึ้น ถลา

ไปคว้าแขนของผู้ชายที่ไม่รู้จักเอาไว้ ใจเธอไม่คิดเลยว่าสมควรหรือไม่ 

อันตรายหรือเปล่า รู้เพียงอย่างเดียวว่าเธอต้องห้ามเขาให้ได้ ไม่เช่นนั้น

แม่เธอคงต้องตายแน่!

“อย่านะ อย่าท�าอะไรแม่ฉนั!” หญงิสาวร้องห้ามเสยีงหลง มอืที่

คว้าแขนล�่าสันเอาไว้พยายามกระชากคนร้ายให้ออกมาให้ห่างแม่ ทว่า 

ไม่เป็นผล กลบัเป็นเธอเสยีอกีที่ถูกลากให้ตามตดิเขาไป

“เจ้าไม่รู้กระไรแม่ดาวน้อย ข้าว่าเจ้ายนือยู่เฉยๆ อย่าเกะกะข้าจกั

ดกีว่า” สงิห์ซึ่งจบัจ้องไปยงัเจ้าสงิหคกัคาที่คดิชั่ว คดิจะสงัหารเมยีรกัของ

เขายื่นมือมาหมายจะปลดมือตารกาออกจากแขน แต่ปลดออกข้างหนึ่ง 

มอือกีข้างกไ็ขว่คว้าแขนเขาเอาไว้อกี

เมื่อเป็นเช่นนั้นสงิห์กห็นัมามองเมยีรกั และพบว่า...เธอก�าลงัร้องไห้

สะอกึสะอื้น และพอเหน็เขาหนัหน้ามาเธอกค็กุเข่า วอนขอเขาให้ปรานี

“ได้โปรดเถอะค่ะ แม่ฉันแก่แล้ว พิการด้วย อย่าท�าอะไรแม่เลย 

คณุ...คณุจะเอาอะไร อยากได้อะไรเราจะให้”

“อย่าร้องไห้” นั่นคือสิ่งที่สิงห์ปรารถนา เขาต้องการให้เมียรัก 

มคีวามสขุ ให้เธอยิ้มและหวัเราะกบัเขาดจุดงัเก่าก่อน

“ค่ะ ค่ะ” ตารกาลนลานเชด็น�้าตาและกลั้นสะอื้น แต่ท่าทางเช่น

นั้นยิ่งมองกย็ิ่งน่าสงสาร หวัใจสงิห์อ่อนยวบเพราะเมยีรกั เขาตวดัสายตา

มองเจ้าสิงหคักคาที่ก�าลังกระเสือกกระสนหนีตาย ถามตัวเองว่าอะไร
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ส�าคญักว่ากนั เจ้าสงิห์ผสมโง่เง่าหรอืเมยีรกั

ค�าตอบนั้นปรากฏขึ้นในใจสงิห์โดยที่เขาแทบจะไม่ต้องคดิ ‘เมยี’

เมื่อได้ค�าตอบที่ตนพอใจ สงิห์กป็ระคองตารกาให้ลกุขึ้น เขารู้สกึ

ว่าร่างเธอสั่นเทา หญิงสาวมองเขาอย่างหวาดกลัว เขาจึงรั้งเธอเข้ามา 

กอด จมุพติเธอเบาๆ ที่พวงแก้มชื้นน�้าตา ปลอบประโลมเธอด้วยน�้าเสยีง

ทุ้มต�่า

“อย่าหวาดกลัวไปเลยดาวน้อยของข้า เจ้าไม่อยากให้ข้าฆ่ามัน  

ข้ากจ็กัปล่อยมนัไป”

ตารกาหนัไปมองกองเลอืดที่แม่เธอนั่งอยู่ เธอไม่เหน็แม่แล้ว และ

เกือบจะยิ้มออกมาหากตอนนี้เธอไม่อยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายแปลกหน้า 

ที่เป็น...คนร้าย!

คนร้ายดึงเธอให้ตามมันไป มันจะไปไหน จะพาเธอไปด้วย

ท�าไม...หญิงสาวคิดก่อนจะได้ค�าตอบที่แสนจะน่ากลัว คนร้ายคนเลวจะ

พาผู้หญงิเข้ามาในป่าลกึท�าไม หากไม่ใช่...จะข่มขนืและฆ่าทิ้ง!

ตารกากลัวจนตัวสั่นเนื่องจากเธอยังไม่อยากตาย ถ้าเธอตายไป

แล้วแม่จะอยู่ได้อย่างไร

พอคิดได้หญิงสาวก็เริ่มหาทางหนีทีไล่ พยายามจะบิดมือให้หลุด

เป็นอสิระ เผื่อว่าหากมโีอกาสเธอจะได้วิ่งหน ีทว่ามอืที่จบัข้อมอืเธอเอาไว้

นี้แขง็แกร่งราวคมีเหลก็ จะบดิหนหีรอืสะบดัอย่างไรกไ็ม่หลดุ และตารกา

กไ็ม่กล้าพอที่จะทบุตหีรอืท�าร้ายเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ปล่อยเธอด้วย

เลือดของแม่ที่สาดกระเซ็นไปทั่วนั้นยังติดตาติดตัวเธออยู่เลย บ่ง

บอกให้ตารการู้และคาดเดาเอาเองว่า หากเธอดิ้นรน ขดัขนื ท�าร้าย หรอื

ท�าให้เขาไม่พอใจ เขาอาจจะใช้ก�าลังกับเธอ ท�าให้บาดเจ็บสาหัส อยู่ก ็

ไม่ได้ ตายกไ็ม่ได้ ซึ่งการโดนทรมานแบบนั้นร้ายยิ่งกว่าตายเสยีอกี

ตารกาคดิฉากผูห้ญงิโดนทรมานหลายอยา่ง แต่ละอย่างท�าใหเ้ธอ
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กลวั และกลวัมากขึ้นจนไม่กล้าตดัสนิใจท�าอะไร

พระอาทติย์สิ้นแสงไปนานแล้ว แม้พระจนัทร์เตม็ดวงจะส่องสว่าง 

สาดแสงนวลฉาบไปทั่วทั้งป่า ทว่าแสงจากดวงจนัทร์ที่ส่องพอให้เหน็ทาง

กลับหายไปเมื่อเจ้าฆาตกรฉุดเธอเข้ามาในป่าลึกซึ่งมีแต่ต้นไม้ขึ้นสูงจน

บดบงัแสงจากพระจนัทร์ไปสิ้น

ตารกาไม่รู้ว่าเขามองเห็นทางได้อย่างไร ส�าหรับเธอแล้วทุกอย่าง

มนัมดื ราวกบัโลกทั้งโลกไม่มแีสงไฟแล้วกระนั้น ทว่ามดืขนาดนี้ ผู้ที่ฉดุ

เธอให้เดนิตามกลบัสามารถเดนิตรงต่อไปได้โดยไม่สะดดุอะไรเลยสกัอย่าง 

เธอเสียอีกที่สะดุดโน่น สะดุดนี่จนกระทั่งเขาร�าคาญแล้วหันมาอุ้มเธอ 

พาเดนิต่อไป

คนร้ายอุ้มเธอเอาไว้ในวงแขน เดินหลบหลีกกิ่งไม้รากไม้โดย 

ไม่สะดุด เขาเดินนาน...นานมากจนความเหนื่อย และความตกใจท�าให้

ตารกาผลอ็ยหลบัไปพกัหนึ่ง และเมื่อตื่นขึ้นมาอกีหน เธอกพ็บว่าตนเอง

ก�าลงันอนอยู่ใกล้น�้าตก เสยีงซู่ๆ ของน�้าตกนั่นเองที่ปลกุให้เธอตื่นขึ้น

หญิงสาวยังไม่กล้าขยับ หรี่ตามองไปรอบกายก่อนเพื่อดูว่าผู้ร้าย

คนนั้นยังอยู่แถวนี้ไหม โชคดีเหลือเกินที่ตอนนี้เธอออกมาพ้นเขตป่าแล้ว 

ลานกว้างซึ่งมีน�้าตกอยู่ตรงกลางไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบัง แสงจากจันทรา

เตม็ดวงจงึส่องสว่างท�าให้เธอเหน็ทกุอย่างได้ชดัเจน

และนั่นไง คนร้าย!

จากก้อนหินใหญ่ที่เธอเอนร่างพิงอยู่ คนร้ายซึ่งสวมเพียงกางเกง

ขาสามส่วนตัวเดียวส่วนท่อนบนเปลือยเปล่ายืนอยู่กลางลานหินซึ่งโอบ

ล้อมน�้าตกสูงเอาไว้ เขายนืนิ่งหนัหลงัให้เธอ กางมอืออกและพมึพ�าอะไร

บางอย่างออกมา

ตารกามองคนร้ายอยู่นานก่อนสมองจะสั่งให้ร่างกายท�างาน เธอ

จะมวัมองเขาอยูท่�าไม สงสยัท�าไมว่าเขาพมึพ�าอะไรในเมื่อตอนนี้สิ่งที่เธอ

ควรท�าอย่างที่สดุกค็อื...หนี
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หญงิสาวเบนสายตามองไปยงัป่ามดืทบึด้านหลงั ความมดืนั้นอาจ

น่ากลวักจ็รงิ แต่ถ้าเธอขนืยงันั่งอยู่ตรงนี้กเ็ท่ากบัยอมรบัชะตากรรมที่ลูก

ผู้หญงิทกุคนหวาดกลวัที่สดุ

เมื่ออยู่ต่อตายแน่หญงิสาวจงึตดัสนิใจเสี่ยง เธอลกุขึ้นอย่างรวดเรว็

และออกวิ่งตรงเข้าป่า วิ่ง วิ่ง วิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คดิชวีติ

ทรวงอกเธอปวดเพราะหอบหายใจเอาอากาศเข้าไปมากจนเกนิไป 

ตารกาจวนเจยีนจะล้มหลายครั้งเพราะสะดดุรากไม้ แต่กไ็ม่ล้มจนกระทั่ง

เธอหนักลบัไปมองด้านหลงัเพื่อดูว่าคนร้ายวิ่งตามมาหรอืไม่

เพยีงแค่หนัหน้าไปไม่มองทาง เธอกช็นเข้ากบัอะไรสกัอย่าง ไม่ได้

แขง็มากเช่นต้นไม้ แต่กไ็ม่ได้นุ่มนิ่ม

เธอมารู้ว่าสิ่งที่เธอวิ่งชนเป็นคนกเ็มื่อแขนของคนร้ายที่เธออตุส่าห์

วิ่งหนมีารดัรอบเอวเธอเอาไว้พร้อมถาม

“วิ่งหนมีาท�าไมกนั ไม่เหนื่อยหรอืไร เจ้าวิ่งมาไกลมากนะดาวน้อย”


