


ล�ำดบัที่ 810
คู่ป่วนสะท้านภพ เล่ม 1
เขยีนโดย  Kula
พมิพ์ครั้งแรก : กรกฎำคม 2556
ISBN 978-616-00-0834-6
พมิพ์โฆษณำครั้งนี้ได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำของลขิสทิธิ์ตำมกฎหมำยแล้ว
© สงวนลขิสทิธิ์ตำมพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537
ไม่อนุญำตให้สแกนหนงัสอื หรอืคดัลอกเนื้อหำส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อสร้ำงฐำนข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์ เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกส�ำนกัพมิพ์และเจ้ำของลขิสทิธิ์แล้วเท่ำนั้น

หวัหน้ำกองบรรณำธกิำรหนงัสอืเดก็และวรรณกรรมเยำวชน : สุรยิกำนต์ พรมมงคล
บรรณำธกิำรเล่ม : วรษิฐำ ศรธีญัรตัน์  พสิูจน์อกัษร : อณุภำ อนนัทำนนท์
ออกแบบปก : กฤษฎำ รอดหลง  ภำพปก/ภำพประกอบ : Chaorin, Babuablabo  
รูปเล่ม : ธะระวด ีคณะเจรญิ
พมิพ์ที่ : บรษิทั ส. เอเซยีเพรส (1989) จ�ำกดั

เจ้าของ ผู้พมิพ์ผู้โฆษณา : บรษิทัสถาพรบุ๊คส์ จ�ากดั
กรรมกำรผู้จดักำร/บรรณำธกิำรอ�ำนวยกำร : วรพนัธ์ โลกติสถำพร
รองกรรมกำรผู้จดักำร : สุภคัชญำ โลกติสถำพร  บรรณำธกิำรบรหิำร : ประวทิย์ สุวณชิย์ 
ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ : ธญีำภทัร์ ฟองไชย์  ผู้จดักำรฝ่ำยขำย : กิ่งแก้ว ลกิขะไชย 
ผู้จดักำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและกจิกรรมสมัพนัธ์ : นฤเบศ สมฤทธิ์
ผู้จดักำรฝ่ำยลขิสทิธิ์ต่ำงประเทศ : สนิธุ์ พรสว่ำงโรจน์  ที่ปรกึษำทำงกฎหมำย : ธนกร กองเพง็

จดัจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย บรษิทัสถาพรบุ๊คส์ จ�ากดั
18 ซอยลำดปลำเค้ำ 63 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงอนุสำวรยี์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศพัท์ 0 2940 3855-6  โทรสำร 0 2940 3970 
กองบรรณำธกิำร : stpbook@yahoo.com
ฝ่ำยส�ำนกังำน : info@satapornbooks.com 
www.satapornbooks.com
รำคำ 190 บำท

หากท่านผู้อ่านพบหนงัสอืไม่ได้มาตรฐาน เช่น หน้ากระดาษสลบักนั หน้าขาดหาย
การเข้าเล่มไม่สมบูรณ์ ส�านกัพมิพ์ยนิดรีบัผดิชอบเปลี่ยนหนงัสอืใหม่ให้ท่าน
โปรดตดิต่อและส่งหนงัสอืคนืพร้อมระบุรายละเอยีดการช�ารุด
ไปตามที่อยู่ด้านบน หรอื โทร. 0 2940 3855-6 ต่อ 21, 54

ส�ำนกัพมิพ์สถำพรบุ๊คส์



ค�ำน�ำ

เมื่อสถานที่ที่ควรสงบสุข กลับวุ่นวายเพราะด้านมืดในใจ

ผูค้น อนภุาคมารที่ครอบง�าชาวบ้าน กเ็กดิมาจากความชั่วในใจของพวกเขา

เองทั้งนั้น

นครบงับดไม่มยีกัษ์หรอืมารร้ายมาบ่อนท�าลายสนัต ิ มแีต่มนษุย์

ด้วยกนัเองทั้งนั้น ที่ยอมแพ้ต่อกเิลสตณัหา และท�าร้ายฆ่าฟันกนัเอง

วกิฤตครั้งนี้ จงึไม่ต้องอาศยัจอมยทุธ์หรอืหลวงพ่อวดัไหน แต่เป็น 

สี่มอื สี่เท้า และสองหวั ของภูรนิท์กบัสนิ มาช่วยแก้!
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 ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ตดิตามความเคลื่อนไหวของ Sataporn Fantasy 

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SatapornFantasy



ชื่อ สมศักดิ์ ขามกุลา 

เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยก�าเนิด หลังจากเรียนจบชั้นประถม

ศกึษาที่โรงเรยีนบ้านหนองสองห้อง กไ็ด้เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น

และตอนปลายที่โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  

จากนั้นจงึเข้าศกึษาต่อที่มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึ่งเป็นการเรยีน

ภาคค�่า ส่วนกลางวนัท�างานเพื่อหารายได้ ในระหว่างที่ท�างานในสถาบนั

มะเรง็แห่งชาต ิในต�าแหน่งผูช่้วยเหลอืผูป่้วย พี่พยาบาลที่นั่นได้น�าหนงัสอื

นวนยิายองิประวตัศิาสตร์เรื่อง ผูช้นะสบิทศิ ของ ยาขอบ มาให้อ่าน จาก

ที่เคยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ นวนิยายเรื่องนั้นกลับท�าให้ผู ้เขียน

หลงใหลในโลกของวรรณกรรมจนถอนตวัไม่ขึ้น เรยีกได้ว่า ผู้ชนะสบิทศิ 

คอืจดุเปลี่ยนส�าคญัในชวีติของผู้เขยีนเลยกไ็ด้

หลังจากอ่านงานเขียนของคนอื่นมานาน ในที่สุดผู้เขียนก็ได ้

จับปากกาเขียนงานของตัวเองบ้าง ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเขียนจบ

สกัเรื่อง จนรู้ว่างานเขยีนเป็นงานที่เหมาะกบัคนที่มใีจรกัมนัอย่างจรงิจงั

เท่านั้น อามูย่า คือนิยายเรื่องแรกที่ได้รับการตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ ์

ดอกหญ้า จากนั้นจงึมงีานเขยีนเรื่องอื่นๆ ตามมา เช่น ครวักระจยุ ตะลยุรกั 

ก่อนจะมาเริ่มงานกับส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์ ด้วยเรื่อง โยคีน้อย กับ  

เคน นักสืบพลังจิต ทั้งสองเรื่องใช้เวลาเขียนหลังเลิกงาน ซึ่งตอนนั้น  

ผู้เขยีนท�างานเป็นช่างภาพและผู้สื่อข่าวของสถานโีทรทศัน์ไอทวี ีทไีอทวี ี

ทวีไีทย และสดุท้ายเป็นไทยพบีเีอส

ปัจจุบัน ผู้เขียนผันตัวเองไปเป็นนักเขียนอิสระ และยึดอาชีพ

เกษตรกรเป็นงานหลกัตามรอยบรรพบรุษุ

ประวัตินักเขียน



คู่ป่วนสะท้านภพ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านหนังสือ 

นยิายจนีก�าลงัภายในมาหลายต่อหลายเรื่อง จนเกดิความรูส้กึอยากเขยีน

นยิายก�าลงัภายในดูบ้าง ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเป็นนยิายไทย บรรยากาศ

ไทย ตวัละครไทย และเนื้อเรื่องแบบไทยเท่านั้น ความท้าทายจงึเกดิขึ้น

ทนัท ีเพราะเรื่องก�าลงัภายใน ลมปราณ วชิาตวัเบา หรอืการจี้สกดัจดุใน

นิยายไทยนั้นไม่เคยมี และคิดว่าในชีวิตจริงของคนไทยเองก็คงไม่ม ี 

จงึไม่ปรากฏให้เหน็ ผูเ้ขยีนจงึลองหาข้อมลูอื่นๆ ที่พอจะเทยีบเคยีงได้บ้าง

จนพบว่า วชิาการต่อสูโ้บราณของคนไทยนั้นกร้็ายกาจไม่ใช่เล่น ไม่ว่าจะ

เป็นแม่ไม้มวยไทย เพลงหอก เพลงดาบ หรอืแม้แต่วชิาการยงิธนู ซึ่งเมื่อ

น�าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกัน ปรุงรสด้วยบรรยากาศโบราณ คลุกเคล้า

อารมณ์ธรรมะสู้กบัอธรรม แต่งแต้มสสีนัด้วยความเป็นแฟนตาซ ีกท็�าให้

ได้รสชาติของนิยายก�าลังภายในอยู่บ้าง แต่ที่ส�าคัญ ยังคงรักษาความ

เป็นไทยเอาไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยม ผู้เขียนจึงหวังว่า คู่ป่วนสะท้านภพ  

เล่มนี้ จะถูกใจแฟนนยิายก�าลงัภายใน หรอืคนที่ชอบนยิายแนวแอกชนั  

ผจญภยั อยู่บ้างครบั

        Kula

จากใจนักเขียน
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บทน�ำ

 ‘นครบงับด’ เป็นสถานทีเ่ร้นลับทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก มนัถกู

สร้างขึ้นในมิติคู่ขนาน มีประตูเข้าออกเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเพียง 

สี่บาน บานแรกอยูบ่นภูเขาที่มลีกัษณะคล้ายเสอืตวัใหญ่ก�าลงัอ้าปาก จงึ

มชีื่อว่าภเูขาพยคัฆ์ บานที่สองอยูใ่นธารบปุผา ซึ่งเตม็ไปด้วยดอกไม้นานา

พนัธุ์ลอยประดบัผวิน�้า ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา บานที่สามอยู่บนอากาศ

ซึ่งจะมองเห็นได้เฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวง และบานสุดท้าย เป็น

โพรงลึกอยู่กึ่งกลางระหว่างสนพันปีสี่ต้น ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไว้

อย่างมดิชดิแน่นหนา

 ภายในนครบงับดประกอบด้วย ปฐพนีคร เวหานคร บาดาลนคร 

และพยัคฆ์นคร ซึ่งผู้คนรวมถึงสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนครบังบดจะถูก

คัดกรองให้อยู่ในนครที่เหมาะสมกับคุณภาพของจิต ซึ่งเปี่ยมไปด้วย
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คณุธรรมตามล�าดบัชั้น

 จติที่หลดุพ้นจากกเิลส จะถูกจดัให้อยู่ในปฐพนีคร ซึ่งอยู่ในส่วน

ลกึที่สดุ เป็นเสมอืนแกนกลางของนครบงับด

 จิตที่ก�าลังจะหลุดพ้นจากกิเลส ถูกจัดให้อยู่ในเวหานคร ซึ่งอยู่ 

ถดัจากปฐพนีครออกมา

 จติที่ยงัแสวงหาแสงสว่างแห่งธรรม ถูกจดัอยู่ในบาดาลนคร ซึ่งมี

พื้นที่ถดัจากเวหานคร และ...

 จิตที่เพิ่งเริ่มต้นค้นหาธรรม จะถูกจัดอยู่ในพยัคฆ์นคร ซึ่งอยู่

วงนอกสดุของนครบงับด 

ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในนครบังบด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่าง

ปรารถนาที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในปฐพีนคร พวกเขาจึงหมั่นบ�าเพ็ญ-

เพยีรภาวนา รกัษาศลี และใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุเรื่อยมา

 ในนครบังบดมีความเชื่อเกี่ยวกับล�าธารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดขึ้นจาก

ตาน�้าธรรมชาติรอบๆ หุบเขา มันไหลเวียนผ่านปฐพีนครสู่เวหานคร 

บาดาลนคร และพยัคฆ์นคร ก่อนจะไหลวกกลับมายังปฐพีนครเป็น

วงกลม ความเชื่อนั้นมีอยู่ว่า “หากเมื่อใดที่จิตใจเกิดขุ่นมัวด้วยกิเลส  

จงช�าระล้างด้วยการอาบน�้าในแม่น�้าศกัดิ์สทิธิ์” ด้วยความเชื่อนี้เอง ทกุ

วันคืน จึงมีผู้คนรวมถึงสัตว์ที่จิตใจถูกรบกวนด้วยโลภะ โทสะ โมหะ  

รวมถึงกิเลสนานัปการลงไปแหวกว่ายในล�าธาร เพื่อช�าระล้างสิ่งชั่วร้าย

ออกจากจิตใจ โดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า สิ่งชั่วร้ายที่ถูกช�าระล้างไปนั้น 

ก�าลงัรวมตวักนัอย่างลบัๆ จากอนภุาคเลก็ๆ รวมกนัเป็นหยดน�้าสดี�า จากหยด

เล็กๆ สีด�ารวมกันเป็นกลุ่มก้อน ทุกวันคืนมันเคลื่อนตัวไปตามพื้นของ

ล�าธารศักดิ์สิทธิ์เพื่อดื่มกินอนุภาคชั่วร้ายที่ถูกช�าระล้างออกมา...ความ 

ชั่วร้ายในจิตใจคนและสัตว์เสริมสร้างพลังให้มันเติบโต จนกระทั่งถึง 

จดุหนึ่ง มวลสดี�านั้นกเ็ริ่มมชีวีติจติใจ มคีวามต้องการของตวัเอง มนัต้องการ
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ดื่มกนิความชั่วร้ายมากกว่าเดมิ และมนัรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร มนัเฝ้ารอ

อย่างใจเย็น จนกระทั่งผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งในนครบังบดเดินทาง

มายงัล�าธารศกัดิ์สทิธิ์เพื่อช�าระล้างจติใจ มนัจงึเข้าครอบง�าเขา...ชยานนัต์ 

กษตัรยิ์แห่งปฐพนีคร

มันรู้ได้ทันทีว่าจะหาพวกได้อย่างไร ทันทีที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระ

ราชาสมัผสัถูกกบัผู้ใด อนภุาคสดี�ากจ็ะแพร่กระจายเข้าสู่จติใจของผู้นั้น 

ปลุกสัญชาตญาณที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตใจให้ตื่นขึ้นมา ความ

โกลาหลจงึเกดิขึ้นทกุหนทกุแห่งที่พระองค์เสดจ็ผ่าน และแพร่กระจายไป

อย่างรวดเร็วราวกับโรคติดต่อ คนที่ได้รับเชื้อสามารถแพร่เชื้อสู่คนรอบ

ข้างได้เพยีงสมัผสั ในเวลาไม่ถงึหนึ่งชั่วโมง ปฐพนีครกก็้าวเข้าสู่กลยีคุ 

 ต�านานของนครบงับดยงับนัทกึไว้ว่า เมื่อพระผู้สร้างเดนิทางมาจน 

ถงึจดุกึ่งกลางของนครบงับด ได้คดัเลอืกเนนิเขาสูงแห่งหนึ่งเป็นสถานที่

ปลูกสร้างวัดไร้นิวรณ์ขึ้นมา เพื่อเป็นจุดรวมใจของผู้คนและสรรพสัตว์ที่

ต้องการแสวงธรรม ทุกวันจะมีคนจากภายนอกรวมถึงสัตว์ที่บ�าเพ็ญศีล

ภาวนาเดินทางเข้ามาเพื่อฟังธรรมเทศนา ก่อนจะคัดกรองจิตใจ เลือก

สถานที่อยูอ่าศยัอย่างเหมาะสม วดัไร้นวิรณ์ จงึกลายเป็นสถานที่ส�าคญั

ที่ทุกผู้ทุกคนในนครบังบดต้องการเดินทางเข้ามา ท�าให้วัดแห่งนี้กลาย

เป็นสญัลกัษณ์ของนครบงับดสบืเนื่องกนัมาอย่างยาวนาน 

เสยีงสวดมนต์ท�าวตัรเยน็ที่ดงัต่อเนื่องมานานกวา่หนึ่งชั่วโมงต้อง

หยุดชะงักลงเมื่อถูกรบกวนด้วยเสียงวุ่นวายที่ดังมาจากภายนอก พระ

มหาเมธีชัย เจ้าอาวาสวัดไร้นิวรณ์รูปปัจจุบันละนิ้วมือออกจากสร้อย

ประค�าที่ใช้นับเวลาสวดมนต์ก่อนหันกลับไปมองเหล่าพระภิกษุและ

ฆราวาสนบัพนัที่นั่งรวมกนัในศาลา ทกุคนต่างเงยีบเสยีงลงพร้อมๆ กนั

ท�าให้ศาลาที่กว้างใหญ่ตกอยูภ่ายใต้ความอดึอดัอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

เสยีงด่าทอ เสยีงต่อสูด้้วยอาวธุดงัขึ้นมาตามขั้นบนัไดสามร้อยขั้น
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ที่ทอดลงสู่ผนืดนิเบื้องล่าง สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน นบัตั้งแต่นคร

บงับดถูกสร้าง ทกุผู้คนจงึหนักลบัไปมองด้วยความสงสยัใคร่รู้ พระมหา

เมธีชัยเพ่งกระแสจิตมองเหตุการณ์เบื้องนอกอย่างตกตะลึงก่อนร้องสั่ง

ด้วยเสยีงอนัดงัจนได้ยนิทั่วกนั

“ปิดประตูทางเข้าศาลา ห้ามใครก็ตามผ่านเข้ามา พระเณร

ทั้งหมดให้พาญาติโยมออกจากวัดทางด้านประตูหลัง” สิ้นสุดค�าสั่ง  

ประตูไม้บานใหญ่สองบานถูกดึงปิดลงกลอนอย่างแน่นหนา พระเณรที่

กระจายตัวกันอยู่ตามจุดต่างๆ ของศาลาได้น�าฆราวาสชายหญิงเดิน 

เรยีงแถวออกจากศาลาไปอย่างมรีะเบยีบ พระมหาเมธชียัละสายตาจาก 

ความวุ่นวายหันกลับมามองพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านขวาก่อน

จะเอ่ยปาก

“ท่านปรุศิธรรมตามข้ามา” จากนั้นจงึหนัหลงั เดนิเข้าไปในห้อง

พระคมัภรี์ซึ่งอยู่ด้านขวาของรูปปั้นองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระภกิษุ

หนุม่วยัยี่สบิปีเดนิตามเข้าไปอย่างสงบ เมื่อเข้าไปในห้องจงึเหน็เจ้าอาวาส

ไขกญุแจเปิดตู้พระคมัภรี์ หยบิสร้อยสามกษตัรยิ์เส้นหนึ่งออกมา ที่ตรง

กลางสร้อยแขวนแท่งผลึกทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดขนาดสองคูณสอง

เซนตเิมตร เจ้าอาวาสยื่นสร้อยเส้นนั้นให้ภกิษหุนุ่มพร้อมกบักระซบิบอก

ถ้อยค�าส�าคญับางอย่าง จากนั้นกไ็ขประตเูปิดตูศ้สัตรา หยบิคนัธนพูร้อม

กระบอกบรรจลุูกธนูส่งให้ พระภกิษหุนุ่มรบัแล้วรบีผลนุผลนัออกไปทาง

ประตูหลงั 

 พระมหาเมธชียัหยบิดาบเหลก็ไหลคู่หนึ่งออกมาจากตูศ้สัตรา ไม่มี

ใครรู้ได้ว่าดาบสองเล่มนี้มาอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เมื่ออยู่ในมือของ

พระมหาเมธีชัย ดาบสีเขียวอมเทาทั้งสองเล่มก็ส่องแสงสว่างสีทองขึ้น

วาบหนึ่ง ก่อนจะกลบัคนืสู่สภาพเดมิ 

 “ในที่สดุ ค�าท�านายกเ็กดิขึ้นจรงิ” พระมหาเมธชียัพมึพ�ากบัตวัเอง
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ก่อนจะสาวเท้าก้าวออกจากห้องพระคมัภร์ีมาพบกบัความวุน่วายที่ยงัคง

ด�าเนนิต่อไป แม้พระเณรจะน�าฆราวาสออกจากศาลาไปได้กว่าครึ่งแล้ว

ก็ตาม พระมหาเมธีชัยเดินสวนทางกับเหล่าฆราวาสมาจนถึงประตูไม้ที่

มเีณรน้อยรูปหนึ่งเฝ้าอยู่

 “เณร ท่านมสีมญาอะไร” 

เณรน้อยวยัสบิขวบ หน้าตาเกลี้ยงเกลาหมดจดจ้องมองเจ้าอาวาส

ด้วยแววตาตื่นตระหนก

 “จนัทรโชต”ิ เณรน้อยบอก เจ้าอาวาสยิ้มให้อย่างเมตตาแล้วบอก

 “ทันทีที่ข้าก้าวออกไป ให้เณรปิดประตูลงกลอน จากนั้นรีบหนี

ตามพระเณรทกุรูปไป อย่าได้หวนกลบัมาที่นี่อกีเป็นอนัขาด เข้าใจหรอื

ไม่”

 “เข้าใจครับ” เณรน้อยบอก เจ้าอาวาสพยักหน้าให้ก่อนจะเปิด

ประตูออกไปและดนัประตูให้ปิดเข้ามา

 มันรู้ได้ทันทีว่าดวงวิญญาณของคนและสัตว์ที่เต็มไปด้วย

โลภะ โทสะ โมหะ และกเิลสตณัหา คอือาหารอนัโอชะที่เสรมิสร้างพลงั

ให้มันเติบโตและกล้าแข็ง หนทางเดียวที่จะได้อาหารเหล่านั้นมาดื่มกิน

อย่างบรบิูรณ์ มนัต้องก่อให้เกดิสงคราม และมนัยงัรู้อกีว่า ในนครบงับด

มเีพยีงสถานที่แห่งเดยีวเท่านั้นที่จะขดัขวางไม่ใหม้นักระท�าการได้ส�าเรจ็ 

นั่นคอืวดัไร้นวิรณ์ หากท�าลายเสาหลกัแห่งนี้ลงได้ นครบงับดกจ็ะตกอยู่

ภายใต้อ�านาจของมนั และถ้าหากภายในนี้หมดสิ้นแล้วซึ่งอาหาร มนัยงั

สามารถออกไปเข่นฆ่า สร้างสงครามขึ้นยงัโลกภายนอกได้อกี มนัจงึไม่

รอช้าที่จะบกุรกุวดัไร้นวิรณ์โดยมกี�าลงัพลที่ถกูอนภุาคสดี�ายดึครองจติใจ

เป็นบรวิาร

 พระมหาเมธีชัยยืนเด่นอยู่เหนือสุดของขั้นบันได แม้จะอยู่ในวัย
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หกสบิปีแต่ร่างกายยงัคงแขง็แรง ร่างผอมสงูของท่านซกุอยูใ่นจวีรสเีหลอืง

อมน�้าตาล ใบหน้าซูบตอบแต่มีราศีสดใส ประกายตาคมวาวใต้คิ้วขาว 

ท่านทอดสายตามองลงไปยงัด้านล่างซึ่งมพีระภกิษขุองวดัเหลอือยูไ่ม่ถงึ

สิบรูป ที่เหลือล้วนแต่เสียชีวิตหรือไม่ก็กลับกลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

ผู้บกุรกุซึ่งมทีั้งทหารและชาวบ้าน  

ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา วัดไร้นิวรณ์อนุญาตให้พระภิกษุฝึก

วชิาการต่อสูค้วบคูไ่ปกบัการฝึกปฏบิตัธิรรม ทั้งนี้กเ็พื่อเสรมิสร้างร่างกาย

ให้แข็งแรง ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่า วิชาการต่อสู้นั้นจะถูกน�ามาใช้ใน

วนันี้ 

 กองทัพของผู้ถูกยึดครองจิตใจนับพันคนยังคงดาหน้าขึ้นมาเต็ม

ขั้นบนัไดซึ่งกว้างประมาณสามเมตร ในมอืของพวกมนัมอีาวธุหลากหลาย

ชนดิ ทั้งดาบ หอก จอบ เสยีม มดี ท่อนไม้ หรอืแม้กระทั่งมอืเปล่า ที่

กึ่งกลางของกองทัพ ร่างสูงใหญ่ของชยานันต์ พระราชาแห่งปฐพีนคร 

ก้าวขึ้นมาช้าๆ พระองค์ไม่ใส่พระทยักบัไพร่พลที่อยู่รอบข้างทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง ไม่ว่าพวกมันจะกรีดร้อง ดุด่ากันด้วยถ้อยค�าหยาบคาย 

กระทบกระทั่งกนั หรอืแม้แต่เข่นฆ่ากนัเอง พระองค์กไ็ม่ทรงห้าม กลบัดู

จะพงึพอพระทยัเสยีด้วยซ�้า 

 พระมหาเมธชียัใช้กระแสจติเพ่งมองจงึเหน็ว่า วญิญาณทกุดวงที่

ถูกเข่นฆ่า ล้วนถูกพันธนาการด้วยอนุภาคสีด�าก่อนจะถูกกลืนกินโดย

กษัตริย์ชยานันต์ และภายในร่างของกษัตริย์ชยานันต์เองก็ถูกห่มคลุม

ด้วยอนุภาคสีด�าจนไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง พระราชาได้กลาย

เป็นพญามารไปแล้ว อนุภาคสีด�านั้นคืออะไรและมาจากไหน นั่นคือ

ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจของพระมหาเมธีชัยในขณะนี้ แต่ท่านไม่มีเวลา

ค้นหาค�าตอบ ในเมื่อกองทพัของผู้บกุรกุรกุคบืขึ้นมาเรื่อยๆ พร้อมๆ กบั

การเสยีชวีติของพระภกิษทุี่ปกป้องวดั
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 “ถอยขึ้นมา อย่าสมัผสัถกูตวัพวกมนั” พระมหาเมธชียัออกค�าสั่ง

แก่พระภกิษทุี่เหลอือยู่เพยีงห้ารูป เพราะท่านมองเหน็แล้วว่า การสมัผสั

คอืการถ่ายทอดอนภุาคมารได้รวดเรว็ที่สดุ วนิาทนีั้นเอง พระมหาเมธชียั

ก็ควงดาบเหล็กไหลหมุนเป็นวงกลมคล้ายกังหันลมกระโจนออกจากที่ 

ขณะลอยตวักลางอากาศ ท่านได้ฟาดฟันดาบออกไปในแนวขวาง ปรากฏ

เป็นล�าแสงสีทองกระแทกใส่ผู้บุกรุกแถวหน้าจนเสียรูปขบวน อนุภาค 

สดี�าถกูขบัไล่ออกจากร่างระเหยหายไปในอากาศ ผูค้นล้มฟบุหมดสตไิป 

พระภิกษุทั้งห้ารูปเห็นเจ้าอาวาสลงมือจู่โจมทีเดียวประสบผล จึงตาม 

คุ้มกนัทั้งซ้าย ขวา และด้านหลงั 

 กองทพัของผูบ้กุรกุไม่สามารถต้านทานล�าแสงจากดาบเหลก็ไหล

ได้ เมื่อทางเดินเป็นบันไดคับแคบลาดชัน พวกมันไม่มีทางให้หลบหน ี

อนภุาคมารจงึถกูท�าลายไปคนแล้วคนเล่า กษตัรย์ิชยานนัต์เหน็ดงันั้นจงึ

กระชากไม้พลองจากไพร่พลที่อยูด้่านข้างมาถอืไว ้จากนั้นกระโดดปราด

ออกมายนือยู่เบื้องหน้า เมื่อแสงธรรมสทีองฟาดเข้ามาจงึยกไม้พลองขึ้น

สกดั แรงกระแทกท�าให้อนภุาคสดี�าร่วงพรอูอกจากไม้พลองราวกบัผงถ่าน 

แต่ในวนิาทต่ีอมามนักถ็กูส่งผ่านจากพระหตัถ์ของพระองค์ออกมาเคลอืบ

คลุมไม้พลองไว้อีกครั้ง พระองค์ทรงฟาดไม้พลองออกไป พระภิกษุรูป

หนึ่งถลนัออกมาพร้อมยกไม้พลองขวางไว้ ทนัททีี่ปะทะกนั อนภุาคสดี�า

กแ็ล่นผ่านไม้พลองตรงเข้าสูจ่ติใจของพระภกิษ ุพระรูปนั้นหวดีร้องขึ้นมา

ราวกับเสียสติ เมื่อไม้พลองแยกออกจากกัน พระรูปนั้นกลับหันมา 

เล่นงานพระมหาเมธชียั แต่เขาช้าเกนิไป จงึถกูเจ้าอาวาสฟาดรศัมสีทีอง

ใส่ ร่างล้มฟบุสิ้นสตแิละถูกกลุ่มผู้บกุรกุที่อยู่ใกล้เข่นฆ่าเสยีชวีติ พระอกี

สี่รูปที่เหลือมองสภาพของเพื่อนด้วยความตกใจ พวกเขาถูกสอนให้รู้

ว่าการฆ่าสตัว์ตดัชวีติเป็นบาปมหนัต์ และตั้งแต่เกดิมา ยงัไม่เคยเหน็การ

สงัหารโหดอย่างนี้มาก่อน จงึเกดิความรูส้กึหวาดกลวัและรกัชวีติของตวัเอง 
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ในขณะที่กองทพัของศตัรูไม่มทีที่าว่าจะลดจ�านวนลง ที่บนัไดทางขึ้นยงั

อดัแน่นด้วยผูค้นที่ถกูครอบง�าด้วยอนภุาคมาร พวกมนัพร้อมที่จะปีนป่าย

ขึ้นมาแทนที่คนที่ถูกท�าร้าย แต่กลุ่มพระภิกษุสงฆ์กลับเหลืออยู่เพียง 

ห้ารูปเท่านั้น ไม่มีทางที่พวกเขาจะต้านทานไว้ได้อีก พระมหาเมธีชัย 

ล่วงรู้ความคดิของลูกศษิย์เป็นอย่างด ีจงึออกค�าสั่งเสยีงดงั

 “พวกท่านหลบหนไีป ก่อนที่จะไม่มโีอกาส”

 “แต่...” พระลูกศษิย์รูปหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างลงัเล พระมหาเมธชียั

จงึพูดต่อ

 “วัดไร้นิวรณ์จบสิ้นแล้ว นครบังบดก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกัน  

พวกท่านทั้งสี่จงแยกย้ายกันออกไปจากประตูของนครบังบดทั้งสี่บาน 

เสาะหาคนดมีฝีีมอื รวบรวมก�าลงัพล รอเวลากอบกูน้ครบงับดกลบัคนืมา”

 “พวกเรา” พระอกีรปูหนึ่งเอ่ยขึ้น สหีน้าเตม็ไปด้วยความกงัวล ทั้ง

เป็นห่วงเจ้าอาวาสที่ต้องต่อสู้เพียงล�าพัง ทั้งอาลัยอาวรณ์วัดที่อยู่อาศัย

มาตั้งแต่เดก็

 “ถ้าช้ากว่านี้พวกท่านจะไม่มีโอกาส รีบไปเถอะ ในวันข้างหน้า

หากพวกท่านมชีวีติรอด กจ็งสร้างวดัไร้นวิรณ์ขึ้นใหม่ เพื่อน�าพาจติใจของ

มนษุย์และสตัว์โลกให้หลดุพ้นจากความชั่วร้าย”

 “ครับ ท่านเจ้าอาวาส” พระทั้งสี่รูปพนมมือไหว้ลา ก่อนจะ 

แยกย้ายกันออกไปอย่างรวดเร็ว บนบันไดจึงเหลือเพียงพระมหาเมธีชัย

เพยีงรูปเดยีวที่ยนืปกป้องวดัไร้นวิรณ์แห่งนี้

 ที่ด้านหลัง ห่างไปไม่ถึงสิบเมตร สามเณรจันทรโชติไม่ได ้

ปิดประตูลงกลอนตามค�าสั่งของเจ้าอาวาส เขายื่นหน้าออกจากช่องว่าง

ของประต ูมองการต่อสูด้้วยความตื่นเต้นสงสยั ที่ผ่านมาเขายงัเดก็เกนิกว่า

จะได้รับอนุญาตให้จับอาวุธ จึงท�าได้เพียงออกก�าลังกายตามรุ่นพี่ใน
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ท่าทางต่างๆ ดงันั้นเมื่อได้เหน็การต่อสูแ้ละฝีมอือนัพสิดารของเจ้าอาวาส

กับกษัตริย์ชยานันต์ สามเณรจึงไม่อาจละสายตาจากไปได้ เขาก้าว 

ออกจากประตูช้าๆ เพื่อให้มองเห็นการต่อสู้ที่อยู่ต�่าลงไปตามขั้นบันได 

แม้จะเหน็พระภกิษทุั้งสี่รปูจากไปแล้ว แต่สามเณรจนัทรโชตยิงัคงปักหลกั

อยูบ่นลานหน้าบนัได มองการต่อสูจ้นแทบลมืหายใจ ยิ่งเจ้าอาวาสจูโ่จม

ผูบ้กุรกุให้ถอยร่นไปได้ไกลเท่าไหร่ เขากย็ิ่งเดนิห่างออกจากประตไูปมาก

เท่านั้น

 พระมหาเมธชียัเมื่อไม่มลีูกศษิย์อยู่เคยีงข้าง ความรู้สกึห่วงกงัวล

จงึถกูลบออกไป ท่านกวดัแกว่งดาบเหลก็ไหลจูโ่จมผูบ้กุรกุจากระยะไกล 

มันได้ผลกับไพร่พลที่มีอนุภาคมารเกาะกุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่กับ

กษัตริย์ชยานันต์ผู้เป็นแก่นกลางของอนุภาคมารกลับยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้

อย่างเข้มแขง็ ทั้งสองปะทะกนับ่อยครั้งก่อนจะถูกขดัจงัหวะด้วยไพร่พล

ที่เสนอหน้าเข้ามาคุ้มกนัเจ้านาย

 พระมหาเมธชียัขบัไล่ผูบ้กุรกุลงจากบนัไดทั้งสามร้อยขั้น ไปจนถงึ

รมิล�าธารศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งอยูห่่างจากวดัเพยีงหนึ่งร้อยเมตร แต่เมื่ออยูใ่นพื้นที่

โล่งกว้าง เจ้าอาวาสกลบัถกูห้อมล้อมด้วยไพร่พลที่มากเกนิกวา่จะนบัได้ 

ทกุครั้งที่กวดัแกว่งดาบออกไปเป็นวงกลมในแนวขวาง แสงสทีองกระแทก

ถกูผูค้นแถวหน้าล้มลงสิ้นสตกิลายเป็นเครื่องกดีขวางไม่ให้คนระลอกใหม่

ทะลกัเข้ามาได้ กษตัรย์ิชยานนัต์ตะโกนสั่งไพร่พลใหห้นนุเนื่องเข้าไป แต่

กองทพัที่ไร้ระเบยีบแบบแผนและเตม็ไปด้วยความเหน็แก่ตวัจงึไม่ค่อยมี

ใครเชื่อฟังใคร คนที่อยู่ไกลถอืโอกาสหลบหน ีส่วนคนที่อยู่ใกล้เกรงกลวั

อ�านาจของกษตัรยิ์จงึต้องถลนัเข้าต่อสู้อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

 การต่อสู้ยังด�าเนินไปเป็นชั่วโมง บนใบหน้าของพระมหาเมธีชัย

เตม็ไปด้วยเหงื่อเมด็ใหญ่ที่ไหลหลั่งชโลมกาย ท่านเริ่มหายใจเหนื่อยหอบ 

รู้ตัวว่าคงต้านได้อีกไม่นาน จึงพยายามมุ่งเป้าหมายสู่กษัตริย์ชยานันต์
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ซึ่งเป็นต้นตอของความชั่วร้ายทั้งมวล แต่ทกุครั้งที่เกดิการปะทะ อนภุาค

สีด�าจากไม้พลองของกษัตริย์ก็แผ่กระจายเข้าสู่จิตใจ เจ้าอาวาสจึงต้อง

ต่อสู้ทั้งสองทางไปพร้อมๆ กัน ทางหนึ่งต่อสู้กับไพร่พลผู้บุกรุกรวมถึง

กษัตริย์ชยานันต์ อีกทางต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณดิบของตัวเองที่ถูก

ปลุกขึ้นมาเพราะอนุภาคมาร แม้พระมหาเมธีชัยจะฝึกควบคุมจิตใจมา

ชั่วชีวิต แต่ท่านยังคงเป็นคนธรรมดาที่มีกิเลส และเมื่อจิตใจถูกกิเลส

ครอบง�า อานภุาพของดาบจงึเสื่อมถอยลง จากที่เคยเปล่งประกายสทีอง 

บดันี้กลบักลายเป็นเพยีงแสงสเีหลอืงจางๆ เท่านั้น ในที่สดุ ท่านกห็ยดุ

การต่อสู้ ดาบทั้งสองเล่มปักลงพื้น จ้องสบตากับกษัตริย์ชยานันต์โดย 

ไม่กะพรบิ

 สามเณรจนัทรโชตติดิตามดูการต่อสู้ลงมาจนถงึบนัไดขั้นสดุท้าย 

พยายามหลบซ่อนตัวอยู่หลังรูปปั้นพญานาคตรงเชิงบันไดเพื่อไม่ให้ใคร

พบเห็น จากที่เคยเป็นห่วงท่านเจ้าอาวาส แต่หลังจากที่เห็นสภาพของ

ท่านแล้วเขากลับนึกเป็นห่วงตัวเองขึ้นมา ครั้นจะล่าถอยกลับขึ้นไปบน

ศาลาผ่านบนัไดสามร้อยขั้นกด็จูะเป็นเรื่องที่หนกัหนาเอาการ แต่ครั้นจะ

เดินหน้าต่อไป ผู้บุกรุกยังคงมีจ�านวนมากเกินกว่าที่จะหลบรอดสายตา

ของพวกมนัไปได้ เณรน้อยจงึได้แต่แอบดูผ่านรปูป้ันพญานาคต่อไปอย่าง

เงยีบงนั

 กษตัรยิ์ชยานนัต์ส่งเสยีงหวัเราะดงัก้องประกาศชยัชนะ เขาขยบั

เข้ามาใกล้ร่างอ่อนแรงของพระภกิษชุรา เหล่าไพร่พลเริ่มกระชบัวงล้อม

ให้แคบเข้า แม้จะยงักล้าๆ กลวัๆ อยู่บ้าง แต่เมื่อเหน็ท่าทางมั่นใจของ

กษตัรยิ์ที่เป็นจอมทพั พวกมนักพ็ร้อมที่จะจดัการกบัศตัรูเพยีงหนึ่งเดยีว

ทนัทหีากได้รบัค�าสั่ง แต่แล้วสิ่งที่ไม่มใีครคาดฝันกเ็กดิขึ้น เมื่อพระมหา

เมธชียัเริ่มสวดมนต์สรรเสรญิพระพทุธคณุ เสยีงสวดของท่านก้องกงัวาน

สะท้านเข้าไปในจติใจที่ถกูควบคมุด้วยอนภุาคมาร คนที่ถกูครอบง�าเพยีง
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น้อยนดิเริ่มล้มลงสิ้นสต ิอนภุาคมารถูกเผาท�าลายหายไปในอากาศ คน

ที่ถกูครอบง�ามากกว่าต่างดิ้นทรุนทรุายอย่างทรมานกว่าที่อนภุาคสดี�าจะ

ถูกขจดัออกไปหมดสิ้น ส่วนคนที่ถูกครอบง�าเตม็ตวัเพยีงแค่รู้สกึสะท้าน 

และเมื่อถงึตอนที่พระมหาเมธชียัส่งเสยีงสวดด้วยเก้าค�าศกัดิ์สทิธิ์ ทั่วพื้นที่

จงึเกดิความโกลาหล

 “อะ สงั ว ิส ุโล ป ุสะ พ ุภะ” ถ้อยค�าศกัดิ์สทิธิ์ที่เปล่งออกไป

กลายเป็นคลื่นเสียงกระแทกกระทั้นอนุภาคมารจนแตกสลายออกไป 

จากร่าง ผู้คนนับร้อยนับพันล้มฟุบสิ้นสติไปในบัดดล กษัตริย์ชยานันต์

ตกตะลึงกับความเปลี่ยนแปลงนั้น แต่ไม่อาจแก้ไขได้เพราะอนุภาคมาร

ในตวักถ็กูกระแทกหลดุออกไปมากกว่าครึ่ง และก่อนที่พลงัอ�านาจนั้นจะ

ไม่เหลืออยู่ กษัตริย์ชยานันต์จึงกระโดดปราดเข้ามา ยกไม้พลองขึ้น 

สุดแขนฟาดใส่ร่างของพระมหาเมธีชัยเต็มแรง อนุภาคมารสีด�าแล่น

ทะลวงผ่านปลายพลองจู่โจมภิกษุชรา ร่างของพระมหาเมธีชัยถึงกับ 

ทรดุลงไปนั่งคกุเข่า แต่ในวนิาทเีดยีวกนันั้น ดาบเหลก็ไหลทั้งสองเล่มที่

ปักอยู่บนพื้นกถ็กูกระชากออกจากผนืดนิทิ่มแทงร่างของกษตัรย์ิชยานนัต์

ทะลอุอกด้านหลงั  

พระราชากรดีร้องสดุเสยีง ร่างลกุไหม้เป็นไฟ อนภุาคมารส่วนหนึ่ง

ถูกเผาไหม้ แต่อีกส่วนกลับแตกกระจายออกจากร่าง หลอมรวมตัวกัน 

ขึ้นใหม่บนผืนดินคล้ายกับเงาของคน พระมหาเมธีชัยกล�้ากลืนความ 

เจบ็ปวด กระชากดาบเหลก็ไหลออกจากร่างของกษตัรย์ิและไล่ตามไปจนถงึ

ล�าธารศกัดิ์สทิธิ์ แต่ยงัไม่ทนัที่พระมหาเมธชียัจะใช้ก�าลงัเฮอืกสดุท้ายเข้า

จัดการ อนุภาคมารกลับเคลื่อนตัวลงไปในผืนน�้าและแหวกว่ายออกไป

อย่างรวดเรว็ พระมหาเมธชียัรูด้ว่ีา อกีไม่นานมนัจะเข้าครอบครองร่างของ

ผูค้นที่อาบน�้าช�าระบาปในล�าธารศกัดิ์สทิธิ์และแพร่กระจายความชั่วร้าย

ออกไปได้อกี 
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พระมหาเมธชียัทรดุตวัลงกบัพื้นข้างล�าธารศกัดิ์สทิธิ์ ใช้ดาบเหลก็-

ไหลทั้งสองเล่มค�้ายนัร่างเอาไว้ไม่ให้ล้ม ขณะนั้นกม็เีสยีงฝีเท้าวิ่งเข้ามา 

 “ท�าไมท่านยังอยู่ที่นี่” พระมหาเมธีชัยเอ่ยถามสามเณรด้วย 

น�้าเสยีงเหนื่อยหอบ 

 “ข้าเป็นห่วงท่านเจ้าอาวาส” สามเณรน้อยรูปนั้นบอก พระมหา

เมธีชัยฝืนยิ้มขณะเบือนสายตามองล�าธารศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจึงกระอัก

เลอืดออกมาก้อนหนึ่ง

 “ท่านยงัเยาว์เหลอืเกนิ ข้าจะท�ายงัไงด”ี

 “ข้าช่วยอะไรท่านได้บ้าง” 

พระมหาเมธชียัยกจวีรขึ้นมาเชด็คราบเลอืดที่มมุปาก ก่อนจะถอน

หายใจยาว

 “นบัแต่วนันี้เป็นต้นไป นครบงับดจะลกุโชนด้วยไฟสงคราม เณร

ต้องรกัษาชวีติตวัเองให้รอดและออกไปจากที่นี่เพื่อปกป้องประตทูั้งสี่บาน 

ห้ามมใิห้ใครกต็ามเลด็ลอดออกไปสู่โลกภายนอกได้”

 “ท�าไมล่ะครบั” สามเณรถาม

 “อนภุาคมารจะท�าลายทกุสิ่งทกุอย่าง มนักลนืกนิความชั่วร้ายใน

จติใจของคน ถ้าหากมนัหลดุรอดออกไป โลกภายนอกต้องถงึคราวอวสาน 

ผูค้นหลายแสนล้านจะต้องตาย” สามเณรพยกัหน้าหงกึหงกั เขาเคยได้ยนิ

เรื่องเล่าเกี่ยวกบัประตูทั้งสี่บาน แต่ไม่เคยเหน็เลยสกัครั้ง ขณะนั้น เจ้า

อาวาสกเ็อ่ยขึ้น

“เณรรู้จกัสร้อยจตรุธาตหุรอืไม่” 

 “ข้าเคยเหน็รูปในต�ารา” เณรน้อยบอก

 “ดแีล้ว ถ้างั้นเณรช่วยน�าดาบคู่นี้ส่งมอบให้แก่ผูท้ี่ครอบครองสร้อย

จตรุธาต ุชี้ทางให้เขามายงันครบงับด”

 “เขาเป็นใครครบั” สามเณรเอ่ยถาม
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 “เขาเป็นคนดมีคีณุธรรม เขาจะกอบกูน้ครบงับดให้กลบัสูส่นัตสิขุ

ดงัเดมิได้ รบีไปซะ ก่อนจะไม่ทนัการ” พระมหาเมธชียัยื่นดาบเหลก็ไหล

ทั้งสองเล่มให้สามเณร ขณะที่รบัดาบมา เณรน้อยมองเหน็อนภุาคสดี�า

ก�าลงัรกุคบืเข้าควบคมุร่างของเจ้าอาวาสเอาไว้ เขารบีถอยห่างออกมา

 “รีบไป วิ่ง” เจ้าอาวาสร้องลั่น สามเณรหันหลังวิ่งสุดก�าลังจน

กระทั่งเหนื่อยหอบจงึหยดุพกัหายใจและหนักลบัไป สิ่งที่เหน็คอืร่างของ

เจ้าอาวาสลุกไหม้ด้วยไฟพร้อมกับอนุภาคสีด�า สามเณรหลั่งน�้าตาอาบ

แก้ม ก่อนจะเพ่งมองไปยงัดาบเหลก็ไหลที่อยู่ในมอื

 “ท่านเจ้าอาวาส ข้าสญัญา ข้าจะตามหาคนดมีคีณุธรรมคนนั้น

ให้พบ” จากนั้น สามเณรจนัทรโชตกิว็ิ่งหายลบัไป



 ยี่สิบปีต่อมา บนเทือกเขาสูงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

 เสียงร้องเฮ เฮ ดังออกจากกระท่อมไม้หลังหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันใน

ชมุชนว่า เป็นบ่อนชนกว่างของพ่อเลี้ยงกระทงิผูท้รงอทิธพิลในพื้นที่ กว่าง 

เป็นชื่อที่คนในภาคเหนอืใช้เรยีกด้วงปีกแขง็ชนดิหนึ่ง มหีกขา ตวัผู้มเีขา

สองเขาบนและล่างงอโง้งไปข้างหน้าและโค้งเข้าหากนั ปลายเขาแยกออก

เป็นสองแฉก ในบางพื้นที่จะเรยีกว่า แมงคาม การชนกว่างเป็นประเพณี

ของชาวล้านนาที่สบืทอดกนัมายาวนาน แม้พกัหลงัจะถกูมองว่าเป็นการ

พนนั แต่การพนนันี้เองที่ช่วยหล่อเลี้ยงประเพณเีก่าแก่ให้คงอยู ่เช่นเดยีว

กบัการชนไก่หรอืแข่งเรอื 

 ทกุวนัเสาร์อาทติย์ บ่อนแห่งนี้จะมผีูค้นเดนิทางเข้า-ออก วนเวยีน

กนัไปมาทั้งวนัเพื่อน�ากว่างมาชนกนิเงนิเดมิพนั จากนั้นกก็ลบัไป แต่ส�าหรบั

1

เรื่องเล่ำข้ำงกองไฟ



Kula   23

วันนี้ เซียนพนันยังคงค้างอยู่เพื่อรอชมการชนกว่างคู่ประวัติศาสตร์ซึ่งมี

เงนิเดมิพนัสูงถงึห้าหมื่นบาท

 แชมป์เก่าประจ�าบ่อนเป็นกว่างของไอ้เปีย สมุนมือขวาของ 

พ่อเลี้ยงกระทงิ กว่างของไอ้เปียไม่เคยแพ้ใครมาก่อน ดงันั้นเมื่อมข่ีาววา่

มผีู้กล้ามาท้าชงิ เซยีนพนนัทกุคนในชมุชนจงึพร้อมใจกนัทุ่มเงนิเดมิพนั

ข้างสดุตวั ผู้ท้าชงิ เป็นนกัชนกว่างหนุ่มสองคนที่สร้างชื่อมาจากในเมอืง 

ทั้งสองเป็นชาวเขาเหมือนกับทุกคนที่นี่เพียงแต่มีโอกาสได้ไปเรียน 

หนังสือในมหาวิทยาลัย จึงน�ากว่างจากบนดอยลงไปท้าสู้กว่างพื้นราบ  

สะสมชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน เซียนพนันในเมืองทุ่มเงินเดิมพันให้ 

ทั้งสองอย่างเตม็ที่ และยงัมบีางส่วนที่เหมารถปิ๊กอปัตามมาให้ก�าลงัใจ

 เมื่อถงึเวลาแข่งขนั ชายหนุม่ผูท้้าชงิทั้งสองกเ็ดนิเข้ามาในบ่อน ใน

มอืถอืท่อนอ้อยที่ปอกเปลอืกจนขาวยาวหนึ่งศอก มกีว่างสนี�้าตาลแดงตวั

หนึ่งเกาะกนิน�้าหวานอยู่บนท่อนอ้อย ที่ปลายงวงของมนัผูกไว้ด้วยเชอืก

สีแดงเพื่อป้องกันการบินหนี ชายหนุ่มที่ถือท่อนอ้อยอยู่นั้นมีชื่อว่า สิน 

อายุยี่สิบปี รูปหน้าสวยราวกับผู้หญิง ผมด้านหลังด�ายาวถึงไหล่ ส่วน

ด้านหน้าซอยสั้นยาวไม่เท่ากนัตามสมยัเกาหลนียิม สนิเป็นคนผวิขาวมี

เชื้อจนีฮ่อจากบรรพบรุษุ ดวงตาชั้นเดยีวเลก็เรยีวใต้คิ้วโค้งได้รปู ประกาย

ตาซุกซนบ่งบอกลักษณะคนขี้เล่น ด้วยบุคลิกงามสง่าจึงถูกเรียกว่า 

“พระจนัทร์แห่งพงไพร” และพระจนัทร์ดวงนี้กไ็ด้สร้างรอยแผลไว้บนหวัใจ

ของสาวๆ มาแล้วนับไม่ถ้วน ที่เดินเคียงคู่กันมา เป็นชายหนุ่มในวัย

เดยีวกนัชื่อภูรนิท์ มรีูปร่างล�่าสนั สูงพอๆ กบัสนิ แต่แขนขามมีดักล้าม

มากกว่า บ่งบอกถงึพละก�าลงัที่ซกุซ่อนอยู่ ดวงตากลมโตประดบัอยู่บน

ใบหน้าหล่อเหลา ผวิสเีข้มบวกกบับคุลกิเคร่งขรมึไม่เหมอืนหนุ่มชาวเขา

ทั่วไปที่พบเห็นได้ตามหมู่บ้านแถบนี้ จึงถูกเรียกว่า “พระอาทิตย์แห่ง

พงไพร” และเมื่อภูรนิท์กบัสนิเดนิเคยีงคู่กนั มกัจะดงึดูดความสนใจจาก
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คนทั่วไป โดยเฉพาะหญงิสาว ไม่ว่าจะบนดอยหรอืในเมอืง ถดัจากบคุคล

ทั้งสอง ล้วนแต่เป็นบรรดากองเชยีร์ที่ตามมาลุ้นเงนิเดมิพนัของตวัเอง

 คู่ต่อสู ้ทั้งสองฝ่ายวางเงินเดิมพันฝ่ายละสองหมื่นห้าพันบาท 

ต่อหน้ากรรมการวัยชรา หลังจากตรวจนับจนครบ กรรมการจึงสั่งให้

ท�าการเปรียบกว่าง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับการเปรียบมวย ภูรินท์กับสิน

สบตากนั ก่อนจะกลนืน�้าลายลงคอดงัเอื๊อก ทั้งสองมเีรื่องปิดบงัทกุคนในบ่อน 

ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นคอขาดบาดตาย นั่นคือ ก่อนจะออกจากบ้าน 

พวกเขาพบว่ากว่างโซ้งตวัเก่งถกูจิ้งจกเลยีขา ท�าให้มนัไม่สามารถยดึเกาะ

ไม้คอนได้ ทั้งสองไม่มเีวลาไปหากว่างโซ้งตวัใหม่มาแข่งขนั จงึตดัสนิใจ

น�ากว่างหนวดขาว ซึ่งถือเป็นพญากว่างมาแข่งแทน กว่างหนวดขาวมี

ลกัษณะภายนอกเหมอืนกว่างโซ้งทกุประการ จะแตกต่างกเ็พยีงมหีนวด

สขีาวนั่นเอง แต่หนวดสขีาวนั่นแหละที่เป็นปัญหา เพราะเซยีนกว่างทกุ

คนต่างรูด้ว่ีา กว่างหนวดขาวมพีลงับารมเีหนอืกว่างชนดิอื่น เมื่อใดที่กว่าง

ตวัอื่นเหน็หนวดสขีาว มนัจะวิ่งหนไีปหรอืไม่กย็อมแพ้ไม่ยอมต่อสู้ สนิจงึ

เอาปากกาเมจกิสดี�าทาหนวดของมนัจนทั่ว ทั้งสองช่วยกนัตรวจดทูกุซอก

ทกุมมุจนมั่นใจว่าจะไม่ถูกจบัได้ จากนั้นจงึน�ามนัออกมายงับ่อน

 ทั้งสองฝ่ายน�ากว่างที่จะชนกันมาเปรียบเทียบขนาดและสัดส่วน 

กว่างทั้งสองตัวมีลักษณะที่ดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวที่เชิดสูงก่อนเทลาด 

ลงมาถงึก้น ปีกเป็นสเีดยีวกนัตลอดทั้งแถบ โคนงวงหนาทั้งบนและล่าง 

เมื่อดูขนาดและสัดส่วนใกล้เคียงกันแล้ว ไอ้เปีย ซึ่งเป็นหนุ่มใหญ่วัย

สามสบิ รูปร่างผอม ตาลกึคล้ายคนตดิยาจงึเอ่ยขึ้น

 “ขอดูหน่อย” มันว่าพร้อมจับกว่างของภูรินท์กับสินขึ้นไปดู ทั้ง

สองขยับเข้าไปใกล้เพราะกลัวไอ้เปียใช้กลโกงแอบหักขาหรือเด็ดปลาย

เท้ากว่าง ไอ้เปียยกกว่างของทั้งสองคนขึ้นมาดมดูว่าแอบทาพรกิไทยหรอื

ยาหม่องไว้ที่ปลายเท้าหรอืเปล่า เมื่อไม่แน่ใจ มนัจงึน�าผ้าชบุน�้าหมาดๆ 
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มาเช็ดที่ปลายเท้าทั้งหก สุดท้าย มันจ้องมองหนวดคู่ของกว่างตัวนั้น  

ภรูนิท์กบัสนิหายใจไม่ทั่วท้อง แม้จะเคยใช้กลโกงแบบนี้มานบัครั้งไม่ถ้วน

แล้ว แต่ครั้งนี้ต่างออกไป เงนิเดมิพนัที่สูง ความเสี่ยงกย็่อมสูงตามไป

 “ผ่าน” ไอ้เปียบอกก่อนจะวางกว่างลงบนท่อนอ้อย สนิจงึจบักว่าง

ของไอ้เปียมาตรวจสอบในลักษณะเดียวกันจนมั่นใจจึงบอกว่าผ่าน 

เช่นกนั กรรมการซึ่งเป็นชายชราวยัหกสบิปีจงึร้องบอกกตกิาง่ายๆ สั้นๆ 

แต่เป็นที่เข้าใจกนัทั่วว่า

 “การต่อสูจ้ะไม่นบัคาม แต่จะสูก้นัจนรูผ้ลแพ้ชนะหรอืไม่กต็ายกนั

ไปข้างหนึ่ง” เสยีงเฮดงัขึ้นทนัททีี่กรรมการพูดจบ ภรูนิท์กบัสนิจงึน�ากว่าง

ของตัวเองมาใส่น�้า โดยสินเคี้ยวอ้อยอมน�้าหวานไว้ในปากแล้วพ่นใส่

หน้าอกและล�าตัวของมันเพื่อกระตุ้นประสาท ในเวลานั้น กรรมการน�า

คอนมาตดิตั้งบนเตยีงสงูจากบ้านหนึ่งเมตรเพื่อให้มองเหน็กนัทั่ว ไม้คอน

เป็นท่อนไม้ทรงกลมขนาดแขนมเีปลอืกไม้ขรขุระห่อหุม้ ตรงกลางผกูเชอืก

เส้นหนึ่งพันไว้เพื่อแบ่งเขต สินน�ากว่างขึ้นไปวางบนคอนห่างจากเชือก

ตรงกลางหนึ่งคบื เช่นเดยีวกบัไอ้เปีย จากนั้นกรรมการจงึน�าไม้เคาะซึ่ง

คล้ายกับตะเกียบมาเคาะไม้คอนเป็นจังหวะโป๊กๆ กระตุ้นความฮึกเหิม

ของกว่างทั้งสองตวัแล้วใช้ไม้ผั่นเขี่ยกระตุ้น กว่างทั้งสองตวัพุ่งเข้าหากนั

อย่างรวดเร็ว เขางอโง้งทั้งสี่สอดประสานงัดกันไปมา ครู่หนึ่ง กว่าง 

หนวดขาวของสนิกย็กกว่างของไอ้เปียลอยจากพื้น มนัเดนิวนไปรอบหนึ่ง

ก่อนจะวางลง เสยีงเฮจากกองเชยีร์ฝั่งผู้ท้าชงิดงัลั่นบ้าน  

กว่างทั้งสองตวัเมื่อแยกออกจากกนั ครูห่นึ่งกต็ั้งหน้าเผชญิกนัใหม่ 

เสยีงเฮดงัเป็นจงัหวะตามการงดัของกว่าง จากการปลกุปล�้าคูใ่หญ่ กว่าง

เจ้าถิ่นของไอ้เปียก็เสยกว่างหนวดขาวของสินจนแทบจะหงายหลัง มัน

พยายามดันอีกฝ่ายให้ล้มคว�่าแต่กว่างหนวดขาวอาศัยการพลิกตัวหลุด

รอดออกไปได้ สนิเป่าปากด้วยความโล่งอก การปลกุปล�้ายงัด�าเนนิต่อไป
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อย่างยาวนาน กว่างทั้งสองตวัมท่ีาทเีหนื่อยล้า กรรมการจงึสั่งพกัและให้

น�้ากว่าง สนิจบักว่างตวัเองขึ้นมาเป่าน�้ารดพรวดๆ จนภูรนิท์ต้องก้มหน้า

เข้ามากระซบิ

 “อย่าเป่ามาก เดี๋ยวหมกึละลาย” สนินกึขึ้นได้จงึรบีเอาผ้าซบัออก 

แต่ยิ่งซบัยิ่งเป็นการขดัสเีมจกิที่แต้มหนวดไว้ให้หลดุลอก เขารบีบบีหมกึ

เบาๆ ให้เคลอืบหนวดเอาไว้ตามเดมิไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเหน็ ขณะที่ทั้งสอง

ง่วนอยูก่บัการปกปิดพริธุ ไอ้เปียกแ็อบล้วงมอืเข้ากระเป๋าเสื้อ เอานิ้วปาด

ยาหม่องที่เปิดฝาทิ้งไว้แล้วน�ามาป้ายที่ขากว่างตวัเอง ในระหว่างการต่อสู้

หากกว่างของสินถูกยาหม่องป้ายตา มันจะแสบจนไม่คิดต่อสู้อีก 

กรรมการเห็นว่าทั้งสองฝ่ายใส่น�้ากว่างเรียบร้อยจึงส่งสัญญาณการต่อสู้

ขึ้นใหม่ ทนัททีี่กว่างถกูวางลงบนคอน มนักร็ี่เข้าไปปลกุปล�้ากนัราวกบัว่า

โกรธแค้นกนัมานาน

 นาทีแรกของการชนยกสอง กว่างหนวดขาวของสินใช้เขาหนีบคู่

ต่อสู้ยกขึ้นได้สองครั้ง เสยีงร้องคาม คาม ของกองเชยีร์ดงัลั่น ชยัชนะ

มองเหน็อยูแ่ค่เอื้อม แต่จู่ๆ  กว่างหนวดขาวกลบัวางคูต่่อสูล้งบนคอนแล้ว

ไต่รอบเป็นวงกลมจนกรรมการหมุนคอนตามแทบไม่ทัน มันใช้ขาหน้า

ปาดตาตวัเองไปมา คงเป็นเพราะโดนพษิยาหม่องท�าร้าย วนิาททีี่กว่าง

หนวดขาวสบัสนอยู่นั้น กว่างไอ้เปียกถ็อืโอกาสใช้เขาหนบีคอของมนัยก

ขึ้นบ้าง เสยีงร้องคาม คาม ดงัมาจากกองเชยีร์เจ้าถิ่น ระหว่างการงดักนั

อยู่นั้น ขาของกว่างไอ้เปียก็ปัดป่ายหนวดกว่างคู่ต่อสู้ สีเมจิกที่ลบลอก

อยู่ก่อนยิ่งเผยให้เห็นหนวดสีขาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กว่างไอ้เปียตกใจกลัว 

รบีวางกวา่งหนวดขาวลงและหนัหลงัวิ่งหน ีกว่างหนวดขาววิ่งตะบงึตาม

ไปท่ามกลางเสยีงเฮดงักกึก้อง แต่ทนัใดนั้นเอง ร่างของกวา่งหนวดขาวก็

ถกูยกออกจากคอนโดยมอืของไอ้เปีย มนัจบักว่างเข้ามามองส�ารวจใกล้ๆ 

ก่อนจะร้องขึ้น
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 “กว่างหนวดขาว โกงกันนี่หว่า” ไอ้เปียร้องลั่นพร้อมกับเหวี่ยง

กว่างหนวดขาวลงพื้นสุดแรง เขาของมันกระแทกพื้นคอหักดังกร๊อบ! 

สิ้นใจตายทนัท ีผู้คนที่อยู่ในบ้านต่างอ้าปากค้างด้วยความตกใจ สนิรบี

คว้ากว่างของไอ้เปียมาดมกลิ่นเพราะสงสยัแต่แรก สดุท้ายกร็้องขึ้น

 “แกกโ็กงเหมอืนกนั กลิ่นยาหม่องหึ่งเลย” พร้อมกบัพดู สนิกข็ว้าง

กว่างโซ่งนักสู้ที่ไอ้เปียซื้อต่อจากชาวบ้านมาหลายพันลงพื้นสุดแรง เขา

กว่างกระแทกพื้นดนิแขง็ คอหกัตายเช่นกนั

 “แก!!!” ทั้งสองชี้หน้ากนัก่อนกระโจนเข้าตะลมุบอน บรรดากอง

เชยีร์จากที่เคยเชยีร์กว่างหนัมาเชยีร์คน ลกูน้องของไอ้เปียนบัสบิที่คมุเชงิ

อยู่รีบถลันเข้ามาช่วยหัวหน้าของพวกมัน ภูรินท์ไม่อาจทนนิ่งเฉยจึง

กระโจนเข้าหากรรมการคว้าเงินเดิมพันของฝ่ายตนยัดใส่กระเป๋า ก่อน 

พุ่งเข้าสู่กลางวง ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันจนผนังบ้านพัง ผู้คนวิ่งฮือออกมา 

หลบภัยที่ลานดินหน้าบ้าน และท่ามกลางความวุ่นวายนั่นเอง ภูรินท์

กระชากแขนสนิวิ่งออกมาข้างนอก กระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์คนัเก่า 

เสยีบกญุแจบดิ ยนัสตาร์ต เครื่องยนต์ส่งเสยีงตอ็กๆๆๆ เขาเหยยีบเข้า

เกยีร์ ปล่อยขายนัพื้น ใช้ขาอกีข้างเหยยีบเบรก มอืบดิคนัเร่งจนมดิ เสยีง

มอเตอร์ไซค์แผดร้องดงัก้อง สนิที่ตามมาทหีลงักระโดดขึ้นซ้อน โอบเอว

เพื่อนไว้แน่น ภูรนิท์ปล่อยเบรก รถพุ่งออกไปราวกบัลูกธนู

 “อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้” ไอ้เปียร้องลั่นก่อนพาลูกน้องขึ้นรถ 

ปิ๊กอปับึ่งตามไป ถนนลูกรงับนดอยเตม็ไปด้วยหลมุบ่อ มอเตอร์ไซค์คนั

เลก็แล่นฉวดัเฉวยีนผ่านไปได้อย่างรวดเรว็ แต่ไอ้เปียที่ขบัปิ๊กอปัตามมา 

ปกตจิะค่อยๆ หย่อนรถลงหลมุเพื่อลดแรงกระแทก แต่วนิาทนีี้มนัไม่สนใจ

อะไรทั้งนั้น รถปิ๊กอปัวิ่งกระแทกดงัตงัๆๆๆ ท�าเอาเหล่าลูกน้องแทบเป็น

ไส้เลื่อน ภูรนิท์ชะโงกมองกลบัหลงัเหน็ว่าจะไม่ทนัการณ์ จงึหกัเลี้ยวรถ

ออกจากถนน แล่นไปตามคนันาที่สูงชนั รถปิ๊กอปัจอดที่ข้างทาง บรรดา
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ลกูสมนุรวมถงึไอ้เปียกระโดดลงมาและวิ่งไล่กวด แต่เมื่อเหน็ว่าไม่มทีางทนั 

ไอ้เปียจงึชกัปืนออกมายงิตามหลงั

 ปัง! ปัง! ปัง! เสยีงปืนดงัขึ้นสามนดั แต่มอเตอร์ไซค์ยงัโขยกเขยก

ไปตามคนันาจนลบัสายตา

 “พวกแกต้องเจอดแีน่” ไอ้เปียกดัฟันกรอด ก่อนจะค�ารามออกมา

ด้วยความแค้น

เวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง

 หากเป็นในเมอืงคงเตม็ไปด้วยความวุน่วาย แต่ส�าหรบับ้านท่าแร้ง

ที่ฝังตวัอยูใ่นหบุเขาแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ เวลานี้กลบัดไูม่ต่างอะไร

จากช่วงเที่ยงคืน ทั่วทั้งบริเวณเงียบสงัด บ้านหลายหลังปิดไฟที่ได้รับ

พลงังานจากเซลล์พลงังานแสงอาทติย์ พ่อแม่พาลกูเข้านอนจมดิ่งอยูก่บั

ความฝัน จะมเีพยีงบ้านบางหลงัที่มฐีานะดหีน่อยยงัคงเปิดโทรทศัน์เพื่อ

ตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง   

 ภรูนิท์กบัสนิกลบัถงึบ้านตอนหวัค�่า ทั้งสองกนิข้าว อาบน�้า เปลี่ยน

เสื้อผ้า ตกลงกนัว่าจะเกบ็เรื่องชนกว่างเดมิพนัเป็นความลบั จากนั้นจงึ

เดนิลงมายงัลานดนิเบื้องล่างซึ่งตาเทดิก�าลงันั่งผงิไฟอยู ่ประกายไฟสส้ีม

ดิ้นสะบดัอยูท่ี่ปลายไม้คล้ายกบันางร�าบนเวทกี�าลงัโบกผนืผ้า เสยีงเปรี๊ยะ

ดังขึ้นคราหนึ่ง ส่งสะเก็ดไฟเล็กๆ เท่าหิ่งห้อยนับสิบนับร้อยลอยล่องสู่

ท้องฟ้าทีหนึ่ง ตาเทิดในวัยเจ็ดสิบห้าปี กวาดตามองหลานชายทั้งสอง 

หลงัจากพดูคยุซกัถามกนัตามปกต ิทั้งสามกน็ิ่งไปพกัใหญ่ ก่อนที่ตาเทดิ

จะเล่าเรื่องในอดตีของตวัเองให้หลานทั้งสองได้ฟัง 

 “นานมากแลว้ ตอนนั้นตาเพิ่งจะกา้วเข้าสู่วยัครึ่งคน” ตาเทดิเอ่ย

ขึ้น ทั้งที่สายตายงัจบัจ้องที่กองไฟ แสงสสี้มสะท้อนให้เหน็รอยเหี่ยวย่น

บนใบหน้าและแววตาอ่อนล้าของคนที่มชีวีติอยูช่่วงปลาย เสยีงจกัจั่นจาก



Kula   29

แนวป่ารอบหมู่บ้านดังต่อเนื่องตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มลับเหลี่ยมเขา จน

กระทั่งตอนนี้มันยังไม่หยุดร้อง และไม่มีทีท่าว่าเสียงนั้นจะแหบพร่าลง

เลย ชายชราชาชนิกบัเสยีงเหล่านั้น เสยีงเพลงของธรรมชาติ

 “ตอนนั้นตาเข้าป่าล่าสตัว์ พบกบัพระธดุงค์รูปหนึ่ง ท่านเล่าให้ตา

ฟังว่า ผนืป่าไพรด�าที่อยู่รอบๆ หมู่บ้านเรานี้มพีื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล อยู่

กึ่งกลางระหว่างแนวชายแดนไทย-พม่า และอาจขยายออกไปถึงเขต

ประเทศลาวและจนีตอนใต้ ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศยัของชนกลุ่มน้อยเผ่า

ต่างๆ ทั้งละว้า ปกาเกอะญอ ม้ง เย้า อก้ีอ ไทใหญ่ และอื่นๆ อกีมากมาย 

ผู้คนภายนอกที่มเีทคโนโลยชีั้นสูง ทั้งมดีวงตาบนฟ้าที่เรยีกว่าดาวเทยีม

สังเกตการณ์ พยายามค้นหาว่าในผืนป่านี้มีอะไรบ้าง พวกเขาค้นพบ

ต้นไม้ ล�าธาร ภูเขาสูงชันที่ภายใต้อุดมไปด้วยแร่ธาตุ นอกจากนี้ยังมี 

สตัว์ป่า รวมถงึบ้านเรอืนของชนเผ่าต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามภูมปิระเทศ

ที่เหมาะสม คนภายนอกไม่ว่าจะเป็นไทย พม่า ลาว หรอืจนี ต่างขดีกั้น

แบ่งดินแดนของตัวเองโดยไม่เคยถามความสมัครใจของชนชาวเขาใน

พื้นที่ เช่นเดียวกับพวกเราที่ถูกก�าหนดให้เป็นคนไทย แต่พี่น้องหมู่บ้าน

ถดัไปกลบัถกูก�าหนดให้เป็นพม่า หรอืบางทกีถ็กูเรยีกวา่ชนกลุม่นอ้ย แต่

นั่นเป็นเพยีงการตดัสนิของคนภายนอก พวกเราที่อยู่ในแนวป่ายงัไงกย็งั

เป็นพี่น้องกนั ไปมาหาสู่กนัและเป็นชาวป่าเหมอืนๆ กนั” ชายชราหยดุ

พูดเมื่อเห็นชายหนุ่มทั้งสองขมวดคิ้วและลอบสบตากันบ่อยๆ ชายชรา

ส่ายหน้าช้าๆ

 “ตาแก่แล้ว บางทีจะพูดเรื่องหนึ่งก็พานเหลวไหลไปพูดอีกเรื่อง

หนึ่ง”

 “ไม่เป็นไรครบั พวกเราอยากฟัง” สนิรบีบอก ตาเทดิพยกัหน้าช้าๆ

 “พระธุดงค์รูปนั่นบอกว่า ถึงคนภายนอกจะมองเห็นป่าผืนนี้ทุก

ตารางนิ้วราวกบัเป็นเรอืกสวนไร่นาของตวัเอง แต่ดาวเทยีมสงัเกตการณ์
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ก็มีขีดความสามารถของมัน มันไม่สามารถมองทะลุบางสิ่งบางอย่างที่

ซกุซ่อนอยู่ในผนืป่านั้นได้”

 “อะไรคอืสิ่งที่ดาวเทยีมมองไม่เหน็ครบั” ภูรนิท์ถามบ้าง

 “มิติที่ซ่อนเร้น” ตาเทิดกล่าว ค�าพูดนี้ท�าให้ชายหนุ่มทั้งสองหัน

สบตากนั ชายชราไม่สนใจปฏกิริยิานั้น เพยีงแต่พูดต่ออย่างสงบว่า

 “มิติซ่อนเร้น ความลึกลับด�ามืดนี้จะรู้กันแต่กลุ่มคนที่อาศัยอยู่

ตามแนวป่า พวกเรามีความเชื่อ มีความเคารพต่อพงไพร มีต�านาน มี

เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก แม้กาลเวลาจะลบเลือนเรื่องราว

บางเรื่องให้จางหาย วิทยาการสมัยใหม่จะหักล้างความเชื่อดั้งเดิมของ

ผู้คนออกไป แต่กย็งัไม่หมดสิ้น ยงัคงเหลอืรอยจางๆ ให้สบืสาวได้ โดย

เฉพาะเรื่องของ นครบงับด”

 “นครบังบด” ชายหนุ่มทั้งสองอุทานออกมาพร้อมกัน สีหน้า 

แววตาแสดงความสนใจออกมาอย่างชดัเจน ชายชราพยกัหน้า

 “พระธดุงค์รปูนั้นบอกว่า นครบงับด เป็นชื่อเรยีกสถานที่แห่งหนึ่ง

ซึ่งตั้งอยู่ในมติซิ่อนเร้นที่อาจจะซ้อนทบักบัมติหิยาบที่พวกเราอาศยัอยู่นี้ 

ในนครบังบดนั้นประกอบไปด้วย อาณาจักรพยัคฆา ซึ่งเป็นที่อยู่ของ 

สรรพสตัว์ โดยมผีนืป่าเป็นอาณาเขตและมดีวงจติแห่งธาตไุฟเป็นขมุพลงั

ปกป้องอาณาจกัร รวมถงึเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของสรรพสตัว์ อาณาจกัร

บาดาล เป็นที่อยู ่ของพญานาคและฝูงปลา โดยมีแม่น�้าใหญ่เป็น

อาณาเขตและมดีวงจติแห่งธาตนุ�้าเป็นจดุศนูย์กลาง อาณาจกัรเวหา คอื

ที่อยู่ของหมู่มวลปักษาทั้งมวล ท้องฟ้าอากาศคอือาณาเขตของมนั และ

มดีวงจติแห่งธาตลุมเป็นสญัลกัษณ์ อาณาจกัรปฐพ ีเป็นที่อยูข่องมนษุย์ 

มีผืนแผ่นดินและทุ่งหญ้าเป็นที่อยู่อาศัย มีดวงจิตแห่งธาตุดินเป็นศูนย์

รวมใจ ด้วยพลังแห่งดวงจิตทั้งสี่ ท�าให้นครบังบดยังด�ารงอยู่ได้อย่าง 

สงบสขุเรื่อยมา”
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 “พระธดุงค์เล่านทิานให้คณุตาฟังแล้ว” สนิท้วงขึ้น ตาเทดิฝืนยิ้ม

 “ตาก็เคยคิดอย่างนั้น ธรรมดาพระสงฆ์เทศนา มักจะหยิบยก 

เรื่องเล่าที่แฝงธรรมะ ปาฏิหาริย์ และข้อคิดต่างๆ เอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้ฟัง 

เบื่อหน่าย”

 “แล้วพระรูปนั้นเล่าต่อว่าไงครับ” ภูรินท์ถาม แสงไฟสะท้อนให้

เหน็สหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงัของเขา ชายชรายดัท่อนฟืนเข้ากองไฟ ก่อนจะ

เล่าว่า

 “จากค�าบอกเล่าของพระธดุงค์ นครบงับดจะปิดกั้นไม่ยอมรบัคน

ภายนอกให้ก้าวล่วงเข้าไป แต่จะเปิดรบัผู้คนที่มศีลีธรรม มจีติใจบรสิทุธิ์ 

นครบังบดจึงเป็นแดนสุขาวดีที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม หากคนผู้ใดตัดสิ้น

กเิลส มุ่งสู่ความสงบ กพ็อมทีางจะพาตวัเองเข้าไปอยู่ในนั้นได้”

 “นั่นไงล่ะ คุณตาฟังแล้วอยากออกบวชเลยหรือเปล่า” สินพูด 

สวนขึ้น รอยยิ้มขี้เล่นปรากฏบนใบหน้า ชายชราส่ายหน้าและยิ้มให้

 “ตามจีติใจหยาบกระด้างเกนิไป ตอนนั้นคดิแต่เรื่องเข้าป่าล่าสตัว์ 

ยงัสนกุกบัการเหนี่ยวไก ค�าพูดของพระธดุงค์จงึเป็นสิ่งไกลตวัเกนิไป” พดู

จบก็ถอนหายใจยาว ชายหนุ่มทั้งสองรู้สึกว่าตาของพวกเขาแก่ลงไปอีก

หลายสบิปี

 “แล้วท�าไมวนันี้คณุตาถงึได้นกึถงึเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะครบั” ภรูนิท์เอ่ย

ถาม เขาเป็นคนพูดน้อย แต่ทุกค�าพูดล้วนมีจุดมุ่งหมายและประเด็น

ส�าคัญ ผิดกับสินที่พูดมาก แต่หาสาระไม่ค่อยได้ ชายชรานิ่งเงียบไป 

ครู่หนึ่งก่อนพูด

 “นครบงับดมอียู่จรงิ และตอนนี้คงเกดิเรื่องขึ้นในนั้น” ชายหนุ่ม

ทั้งสองมองหน้ากนัอย่างงนุงง

 “คณุตาไปเหน็มาแล้วเหรอครบั” สนิถาม

 “ไม่หรอก ตาไม่มคีณุสมบตัทิี่จะเข้าไปสู่พื้นที่ตรงนั้นได้”
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 “แล้วคุณตารู้ได้ยังไงล่ะครับ ว่านครบังบดมีจริง” ภูรินท์ถาม  

ตาเทดิสบตากบัเขา และพูดขึ้น

 “เพราะหลานยังไงล่ะ ภูรินท์ หลานคือคนหนึ่งที่เคยอยู่ในนคร 

บงับด และตอนนี้นครแห่งนั้นก�าลงัเรยีกตวัหลานกลบัไป” นอกจากเสยีง

อุทานจากชายหนุ่มทั้งสองแล้ว รอบบริเวณต่างสงบนิ่งราวกับถูกหยุด

เวลาไว้ ผ่านไปครู่ใหญ่ ภูรนิท์จงึเอ่ยถาม

 “คณุตา...เอานทิานมาล้อหลานเล่นแล้ว” 

 “ไม่หรอก นี่เป็นเรื่องจรงิ การปรากฏตวัของพลายจนัทร์เพญ็ คอื

สิ่งยนืยนัได้เป็นอย่างด”ี พูดจบ ชายชราจงึหนัความสนใจไปยงักองไฟที่

ก�าลงัจะมอดดบั เขาแหย่ท่อนฟืนเข้าไปใหม่ เมื่อเปลวไฟลกุโชน จงึหอบ

สังขารแห้งเหี่ยวไม่ต่างจากเปลือกไม้เดินขึ้นบ้านไป ขณะที่ชายหนุ่มทั้ง

สองได้แต่สบตากนั ค�าว่า พลายจนัทร์เพญ็ ท�าให้พวกเขาคดิถงึพ่อและ

คนอกีกลุม่หนึ่งซึ่งอยูใ่นป่า พวกเขาคอืนายพรานที่ถกูคดัเลอืกให้ออกล่า

พลายจนัทร์เพญ็



ม้าเทศสีน�า้ตาลตวัหนึง่เหยาะย่างไปตามทางดนิเลก็แคบของ

ป่าที่ต้นไม้ทุกต้นพร้อมใจกันผลัดใบ เหลือแต่ล�าต้นและกิ่งก้านที่ไม่

สามารถป้องกันอะไรได้ ดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงส่องแสงทะลุแนวไม้  

แผดเผาผนืดนิจนเกดิเป็นไอระเหย สายบงัเหยีนม้าเรี่ยไปกบัพื้น บางครั้ง

มนัเกี่ยวกบักิ่งไม้ บางครั้งกต็วดัพนักบัขวากหนาม แต่ม้ายงัออกแรงฮดึ

ดงึจนหลดุออกมาได้ ท่าทางของมนัดูเหนื่อยอ่อน น�้าลายฟูมปาก น�้าตา

ไหลเป็นร่องด�าพาดแก้ม ล�าตวัเตม็ไปด้วยหนามและรอยขดีข่วน ไม่ต่าง

จากผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นชายวยักลางคนที่นอนฟบุอยู่บนหลงัม้า ใบหน้า

ของเขามอมแมมและกร้านแดด ดวงตาหรี่หลบแสง หนวดเครารุงรัง

สกปรก ขณะที่รมิฝีปากแห้งผากและมรีอยแตก เหงื่อและคราบสกปรก

เลอะเต็มเสื้อแขนยาวสีด�า รอยฉีกขาดปรากฏทั่วตัวจนถึงปลายเท้า 

2

ยิงธนูด้วยจิต
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ว่างเปล่า รองเท้าล่าสตัว์คงหล่นหายระหว่างทาง 

 “พลายจนัทร์เพญ็...พลายจนัทร์เพญ็” ชายคนนั้นละเมอชื่อหนึ่ง

ออกมา การขยบัปากท�าให้รมิฝีปากแตกร้าวมเีลอืดซมึ แต่ดูเหมอืนเขา

จะไม่ใส่ใจกบัความเจบ็ปวด เขายงัยิ้ม ยิ้มของคนที่เป่ียมล้นไปด้วยความ

สขุ ทั้งที่ร่างกายก�าลงัร้องขอน�้าและอาหาร แต่จติใจเขากลบัหมกมุน่และ

ตดิตรงึอยู่กบับางสิ่งที่ท�าให้ยิ้มตลอดเวลา

 “พลายจนัทร์เพญ็....” เขาละเมอชื่อนั้นออกมาอกีครั้ง ก่อนที่สติ

จะเลอืนหายไป หรอืไม่กข็าดผงึจนไม่สามารถกลบัมาดดีงัเดมิได้

 บ้านท่าแร้ง เป็นหมู่บ้านชายขอบติดกับป่าผืนใหญ่ที่ยงัไม่มี

ใครสามารถขดีวงจ�ากดัขนาดของมนัได้ ผูค้นต่างเรยีกป่าผนืนี้วา่ ไพรด�า 

ตามลักษณะภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน ต้นไม้หนาทึบจนดูเหมือนจะ 

กลายเป็นสีด�าสนิท เพราะความดิบของป่า อาถรรพ์ลึกลับ สัตว์ร้าย  

รวมถงึโรคภยัต่างๆ จงึยงัไม่มใีครสามารถพชิติป่าผนืนี้ได้ ชาวบ้านกว่า

หนึ่งร้อยคนที่อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านจงึท�าได้แค่เข้าไปล่าสตัว์ในเขตป่าใกล้ๆ 

หมู่บ้านเพื่อเลี้ยงชพี

 บนกิ่งไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นขา สงูจากพื้นดนิร่วมสบิวา ภรูนิท์นอน

นิ่งอยู่บนเปลผ้าใบที่ดูคล้ายกับรังมดแดงขนาดใหญ่ บนกิ่งไม้ข้างๆ  

มีคันธนูที่ท�าขึ้นจากไม้ไผ่แก่ แช่น�้านานสามเดือนจนเหนียว จากนั้น 

เหลาจนเกลี้ยง ส่วนปีกเหลาบางเพื่อรบัแรงยดืหยุน่จากเชอืกที่ถกัขึ้นด้วย

เอน็หนงัววั ด้ามจบัพนัไว้ด้วยเชอืกลงอาคมซึ่งพ่อของภูรนิท์ท�าขึ้นเองกบัมอื 

ส่วนกระบอกใส่ลูกธนูที่แขวนอยู่ข้างๆ ก็บรรจุลูกธนูไม้ไผ่ไว้สิบดอก  

หัวธนูที่ตีขึ้นจากตะกั่วซุกอยู่ด้านใน ส่วนปลายธนูที่ติดขนนกไว้โผล่พ้น

ออกมา 

 ธนเูป็นอาวธุยงิระยะไกลที่ใช้มาตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจบุนัน้อยคน
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นกัที่จะใช้มนัเพราะมปืีนเข้ามาแทนที่ แต่ส�าหรบัคนบ้านป่าอย่างพวกเขา 

การจะหาเงนิซื้อปืนสกักระบอกนั้นเป็นเรื่องยากเยน็แสนเขญ็ แต่กใ็ช่ว่า

จะไม่มเีสยีเลย อย่างน้อย พ่อของภูรนิท์กม็ปืีนไรเฟิลอยูห่นึ่งกระบอก แต่

พ่อไม่เคยเอาออกมาใช้และไม่เคยสอนให้เขาใช้ ผดิกบัธนูที่พ่อเคี่ยวกร�า

ฝึกสอนภูรินท์กับสินมาตั้งแต่เด็ก จนมีความแม่นย�าเหนือกว่าชายหนุ่ม

คนอื่นๆ ในหมู่บ้าน ส�าหรบัภูรนิท์แล้ว การยงิธนูออกไปหนึ่งดอก ย่อม

ต้องมสีตัว์สงัเวยชวีติหนึ่งตวั แต่ถงึเขาจะพสิจูนค์วามสามารถนี้ใหเ้ป็นที่

ประจักษ์ ก็ยังไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับพ่อสักเท่าไหร่ เพราะสิ่งที่

พ่อต้องการจากเขามมีากกว่านั้น

 พ่อเคยบังคับให้ภูรินท์กับสินปิดหูปิดตายิงธนู ทั้งเป้านิ่งและเป้า

บนิ แต่น้อยครั้งเหลอืเกนิที่ทั้งสองจะยงิถูกเป้า ‘ใช้จติก�าหนดเป้าหมาย 

แทนการฟังเสยีงและการมองเหน็ด้วยตา’ นั่นคอืสิ่งที่พ่อบอก พ่อยงัสอน

ให้เขากบัสนิท�าสมาธ ิใช้จติก�าหนดเป้าหมาย แต่จนแล้วจนรอด ทั้งสอง

กไ็ม่เคยประสบผลส�าเรจ็

 ‘พยายามฝึกต่อไป’ นั่นคอืค�าสั่งของพ่อผู้ไม่เคยถอดใจกบัความ

ล้มเหลวของลูกชาย

 ถดัไปยงักิ่งไม้ที่อยูไ่ม่ไกล สนินอนอยูใ่นเปลผ้าใบเช่นกนั ข้างกาย

มีธนูและลูกธนูอยู่ในกระบอกเหมือนๆ กัน เพียงแต่สินไม่ได้นอนนิ่งฟัง

เสยีงลมหรอืเสยีงฝีเท้าของสตัว์เช่นภูรนิท์ เพราะเขาก�าลงัมุ่งความสนใจ

อยู่กับเกมต่อสู้ที่โหลดลงไว้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด นิ้วหัวแม่มือ

ทั้งสองข้างกดยุกยิกอยู ่บนหน้าจอระบบสัมผัส ใบหน้าบัดเดี๋ยวยิ้ม 

บดัเดี๋ยวบูดบึ้งเมื่อผลการเล่นไม่ได้ดั่งใจ

 “คดิอะไรอยู ่ไม่พูดไม่จา” สนิเอ่ยถามอย่างแผ่วเบา ปกตเิมื่อเวลา

ออกป่าล่าสตัว์ ทั้งสองแทบจะไม่พูดคยุกนั แต่คราวนี้แปลกออกไป เพราะ

ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน ภูรนิท์แทบไม่เอ่ยปากสกัค�า
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 “พลายจนัทร์เพญ็ มจีรงิเหรอ” ภูรนิท์ถามกลบั น�้าเสยีงแผ่วเบา

เช่นกนั

 “ป่ากว้างใหญ่ขนาดนี้ จะมช้ีางเผอืกสกัตวัมนักไ็ม่เหน็แปลก” สนิ

ว่า สายตายงัจบัจ้องอยู่ที่เกม

 “นครบงับดล่ะ” ภูรนิท์ถามต่อ สนิละสายตาจากเกม เขารู้ดวี่า 

ภูรินท์สนใจเรื่องที่ตาเทิดบอกว่า ภูรินท์เป็นคนของนครบังบด เขาเองก็

สนใจ แต่ไม่ได้คดิอะไรจรงิจงัไปมากกว่านทิานเรื่องหนึ่ง

 “อยากรู้ต้องตามหาพระธุดงค์รูปนั้นให้เจอ” สินว่าก่อนหยิบ

โทรศพัท์มากดเล่นเกมต่อ ขณะที่ภูรนิท์นิ่งเงยีบไป

 ลมพดัมาวบูหนึ่ง หอบเอากลิ่นสาบของสตัว์ป่าโชยเข้าจมูก ภรูนิท์

กับสินทะลึ่งตัวลุกนั่งพร้อมกัน ขณะที่สินง่วนอยู่กับการเก็บโทรศัพท์มือ

ถือใส่กระเป๋า ภูรินท์กลับหยิบลูกธนูเตรียมพาดสาย ครู่ต่อมาก็บังเกิด

เสยีงแกรกกรากดงัมาจากแนวป่าที่มแีอ่งน�้าขงั ภูรนิท์เพ่งมองไปยงัทศิทาง

นั้น สายตาคมวาวไม่ต่างจากเครื่องเอกซเรย์

 “หมูป่า” ภูรนิท์ท�าปากบอกเพื่อนโดยไม่ให้มเีสยีงเลด็ลอดออกมา 

สนิพยกัหน้ารบัรู ้ครูต่่อมา ทั้งสองกเ็หน็พุม่ไม้ไหวยวบ ก่อนที่หมูป่าตวัใหญ่

จะเดนิน�าลกูๆ ของมนัอกีสามตวัมายงัแอ่งน�้า ภูรนิท์ชูสองนิ้วชี้หน้าตวัเอง 

บอกใบ้ว่าเขาจะยงิหมูป่าตวัใดตวัหนึ่งจากสองตวัที่อยู่ด้านหน้า จากนั้น

ชี้สองนิ้วไปยังสิน ซึ่งเข้าใจทันทีว่าตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวที่อยู่ด้านหลัง

ตกเป็นของเขา สนิพยกัหน้าเข้าใจ ทั้งสองน้าวคนัธนูจนสดุแขน เลง็ไป

ยังหมูป่า สะกดกลั้นลมหายใจ พาจิตใจเข้าสู่ห้วงสมาธิ แต่ก่อนที่จะ

ปล่อยลูกธนูออกไป กลบัปรากฏเสยีงเพลงดงัลั่นป่า

 “โอ...เซก็ซี่เลดี้...” เสยีงเพลงกงันมัสไตล์และดนตรใีนจงัหวะควบ

ขี่ม้าดงัขึ้นจากโทรศพัท์มอืถอื ฉกีท�าลายความเงยีบสงบของผนืป่าไม่ต่าง

จากแผ่นกระจกโดนทบุ หมปู่าทั้งสี่ตวัรบัรูถ้งึความผดิปกต ิสญัชาตญาณ
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สั่งให้พวกมนัหนัหวักลบัและพุง่ตวัเข้าไปในพุม่ไม้เพื่อลี้ภยั สนิถงึกบังกๆ 

เงิ่นๆ รบีวางคนัธนู ล้วงโทรศพัท์ออกมากดรบั

 “ฮัลโหล...โทร. มาท�าด๋อยอะไรตอนนี้วะ” สินกรอกเสียงลงไป 

อย่างหวัเสยี แต่แล้วต้องอ้าปากค้างเมื่อเหน็ภรูนิทด์งึลกูธนจูากกระบอก

ออกมาอีกสามลูก จากนั้นน�าลูกธนูทั้งสี่ขึ้นพาดสาย น้าวจนสุดแขน 

ดวงตาปิดลงไม่ต่างจากคนนอนหลับ ร่างส่วนบนดูนิ่งราวกับปูนปั้นแม้

จะนั่งอยู่ในเปลที่ไม่มีความมั่นคงก็ตาม จิตใจเขามุ่งสู่ห้วงสมาธิสูงสุด 

จากนั้นลกูธนทูั้งสี่ดอกกพ็ุง่ฉวิออกไป เสยีงหวดีหววิจากขนนกต้านลมดงั

ขึ้นเพียงเสี้ยววินาที ก่อนที่เสียงร้องของหมูป่าจะดังขึ้น และเงียบลงใน

วนิาทตี่อมา

 “เป๊ะเวอร์!” สนิตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้น การที่ภูรนิท์ยงิ

ธนอูอกไปสี่ดอกพร้อมกนักไ็ม่ต่างกบัการยงิปืนด้วยกระสนุลกูปราย เมื่อ

เป้าหมายรวมเป็นกลุ่มก้อน แต่มีทิศทางไม่แน่นอน ซ�้ายังท�าท่าจะ

กระจัดกระจายกันออกโดยเร็ว การสุ่มยิงอย่างนี้จึงเป็นวิธีเดียวที่จะ

จดัการกบัหมูป่าตกใจได้ และเสยีงร้องของมนักเ็ป็นการบ่งบอกว่า หนึ่ง

ในลกูธนสูงัหารได้ท�าหน้าที่ของมนัแล้วอย่างสมบรูณ์ เพยีงแต่ท่าทางการ

ยงิของภูรนิท์เท่านั้นที่ท�าให้สนิตื่นเต้นจนควบคมุอารมณ์ไม่อยู่

 “ยงิธนูด้วยจติ แกท�าส�าเรจ็แล้ว” จากนั้นจงึหยบิโทรศพัท์ขึ้นมา

ว่า “เดี๋ยวโทร. กลบั” 

สินกดปิดเครื่องโทรศัพท์ ยัดใส่กระเป๋าและไต่ลงจากต้นไม้ตาม

หลงัภูรนิท์ ทั้งสองมาหยดุยนือยู่หน้าพุ่มไม้ที่หมูป่าทั้งสี่นอนสิ้นใจโดยมี

ลูกธนูปักลงบนล�าคอของแต่ละตวั สนิถงึกบัอ้าปากค้าง

 “โดนทั้งสี่ดอกเลย”

 “บอกแล้วใช่ไหมไม่ให้เอาโทรศพัท์มาด้วย” ภูรนิท์ต่อว่าขณะดงึ

ลกูธนอูอกจากคอหมปู่าทั้งสี่ แม้เขาจะตื่นเต้นกบัผลส�าเรจ็ที่ไม่คาดฝันนี้ 
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แต่กพ็ยายามเกบ็ความรู้สกึเอาไว้

 “เผื่อฉกุเฉนิ ช่างมนัเถอะ ว่าแต่แกยงิมนัยงัไง” สนิถาม เขายงัคง

ตื่นเต้นไม่หาย ภูรนิท์ส่ายหน้า

 “ไม่รู้ส ิฉนัมองไม่เหน็หมูป่าสกัตวั เสยีงวิ่งของมนักส็บัสน กเ็ลย

ลองท�าสมาธติามที่พ่อสอน มนัฟลกุ” 

 “ไม่...โดนจดุตายทั้งสี่ดอกอย่างนี้ไม่ฟลกุแน่” สนิค้าน

 “แต่ให้ท�าอกีร้อยครั้ง ฉนัว่าไม่มทีางท�าได้” ภูรนิท์ว่า สนิเหมอืน

จะเห็นด้วย ทั้งสองต่างนิ่ง พยายามคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนสินจะพูด 

ออกมา

 “เป็นไปได้ว่าในห้วงคบัขนั จติใจของแกถงึจะเข้าสูส่มาธขิั้นสงูสดุ

และเปล่งอานุภาพออกมา...อืม อย่างนั้นแกต้องขอบใจคนเกาหลีคนนี้

แล้ว”

 “ใคร” ภูรนิท์ถามกลบั สนิยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา

 “ไซ กงันมั เพราะถ้าเพลงนี้ไม่ดงัขึ้น รบัรองแกยงิธนูอย่างนี้ไม่ได้

เด็ดขาด” สินว่าพลางหัวเราะกลบเกลื่อน เขารู้ดีว่าถ้าภูรินท์ยิงหมูป่า 

สี่ตวันี้ไม่ได้ สถานการณ์จะเป็นอกีแบบหนึ่งแน่นอน

 “เขาเปลี่ยนเป็น ฮาร์เลม เชค กนัหมดแล้ว ว่าแต่ใครโฟนอนิเข้า

มา” ภูรนิท์ถาม 

 “ไอ้หว่อง ช่างมันเถอะ ฉันปิดเครื่องแล้ว ต่อไปจะไม่มีใครมา 

ขดัขวางพวกเราได้อกี ว่าแต่จะไปดกัที่ตรงไหนต่อด ี ฉนัชกัคนัมอืขึ้นมา

แล้วส”ิ

 “แค่นี้พอแล้ว หมูตั้งสี่ตวั กนิได้อกีหลายวนั” 

 “แต่ฉนัยงัไม่ได้ยงิสกัตวัเลยนะ” สนิท้วง

 “กลับไปนอนเล่นเกมของแกต่อเถอะ ว่าแต่จะแบกกลับยังไงล่ะ

ทนีี้” ภูรนิท์หนัไปจ้องหน้าเพื่อน
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 “อ้าว ใครยงิคนนั้นกแ็บกกลบัไปส”ิ สนิว่า 

 “โทร. ตามไอ้หว่องเลย ให้มนัพาไอ้โพดมาด้วย แล้วแก ไปตดัไม้ไผ่

มาท�าคานไว้รอ”

 “แล้วแกล่ะ” สนิถามกลบั

 “หมดหน้าที่ของพรานใหญ่แล้ว งานนี้แกเป็นลูกหาบ” ภรูนิท์บอก 

สนิกดัฟันกรอด

 “เพราะไอ้หว่องตวัเดยีวเลย”

 “เพราะแกนั่นแหละ และกไ็ซ กงันมันั่นด้วย เรว็เข้า” ภูรนิท์เร่ง 

สนิรู้ตวัว่ายงัมคีวามผดิและไม่สามารถเถยีงสู้ภูรนิท์ได้ จงึได้แต่รบัปาก

 “คร้าบบบ ท่านพรานใหญ่” แต่ก่อนที่สินจะเดินจากไป กลับมี

เสยีงแกรกกรากดงัขึ้นจากด้านหลงั สนิคว้าลกูธนสูี่ดอกขึ้นพาดสายและ

ยงิไปยงัต้นเสยีงอย่างรวดเรว็

 “ยงิธนูด้วยจติ!” สนิร้องลั่นเมื่อลูกธนูพุ่งออกไป จากนั้นกม็เีสยีง

คนร้องสวนกลบัมา

 “เฮ้ย...ไอ้ห่านนน นี่คนนะเว้ย!”

 “ไอ้หว่อง” สินกับภูรินท์ร้องออกมาด้วยความตกใจ ครู่หนึ่ง  

ชายหนุ่มร่างผอมก็โผล่ออกมาจากแนวป่า ที่ชายเสื้อด้านข้างมีธนูดอก

หนึ่งปักคาอยู่

 “ไอ้หว่อง หวดิตายแล้วไหมล่ะ โผล่มาไม่ให้สุม้ให้เสยีง” สนิต่อว่า 

ขณะปาดเหงื่อออกจากหน้าผาก

 “ใครจะรู้ว่าเทพธนูท่านซุ่มอยู่แถวนี้เล่า เฮ้ย! ถลอกเลยนี่...เลอืด 

โอย...จะเป็นลม” ไอ้หว่องว่าพลางท�าท่าจะทรดุเมื่อเหน็เลอืดซมึออกจาก

แผลถลอกที่ชายโครง

 “แผลลกึไหม” สนิเข้ามาด ูแต่เมื่อเหน็เป็นรอยถลอกจงึผลกัหว่อง

ออกไป
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 “เลกิท�าใจเสาะได้แล้ว”

 “ทหีลงัถ้ายงัไม่รูว่้าเป้าหมายเป็นอะไรอย่ายงิอย่างนี้อกีนะ” ภรูนิท์

ต่อว่าขณะดงึลูกธนูออกจากเสื้อของไอ้หว่องคนืให้สนิ และพูดต่อ

 “ว่าแต่มีเรื่องอะไรถึงรีบร้อนขนาดนี้” หว่องเป่าลมออกจากปาก

แล้วหนัไปต่อว่าสนิ 

 “ท�าไมไม่รบัสาย ครูไหมให้มาตามพวกเอง็กลบัค่าย” ภูรนิท์กบั

สนิมองหน้ากนัด้วยความสงสยั ครไูหมคอืครมูวยที่สอนให้ภรูนิท์ สนิและ

ชายหนุม่ในหมู่บ้านอกีสบิกว่าคนได้เรยีนรูศ้ลิปะการต่อสู้มวยไทยโบราณ

มานานกว่าห้าปี เป้าหมายคือออกก�าลังกายและรักษาศิลปะการต่อสู้

โบราณนี้เอาไว้

“มอีะไร” สนิเอ่ยถาม ปกตกิารไปค่ายมวย พวกเขาจะไปกนัเอง 

ครูไหมไม่เคยตามใคร และไม่ได้วางกรอบระเบียบอะไรไว้ ครูไหมสอน

เพราะอยากสอน พวกเขาเรยีนเพราะอยากเรยีน

“มคีรมูวยจากอตุรดติถ์พานกัมวยมาที่ค่ายและท้าเดมิพนั” หว่อง

บอก

“แปลก ครูไหมไม่เคยประกาศตัวว่าตั้งค่ายมวย และไม่เคยพา

พวกเราไปชกที่ไหน แล้วคนที่อตุรดติถ์จะรู้ได้ยงัไง” ภูรนิท์ว่า

“เห็นบอกว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับครูไหม แต่เท่าที่ฉันเห็น  

พวกเขาดูเหมอืนจะไม่ค่อยดกีนัเท่าไหร่” หว่องตั้งข้อสงัเกต 

“กลบัไปเดี๋ยวกร็ูเ้อง ไปเถอะ” สนิว่าพร้อมกบัเดนิน�าหน้า แต่ต้อง

หยดุชะงกัเมื่อภรูนิท์ส่งเสยีงกระแอมขึ้น เมื่อสนิหนักลบัมามอง ภรูนิท์จงึ

ชี้ไปที่หมูป่าทั้งสี่ สนิท�าหน้าเหมอืนเพิ่งนกึขึ้นได้ จงึตบบ่าหว่อง

“อ้อ...เพื่อนหว่องอตุส่าห์วิ่งมาบอกข่าว เรามรีางวลัให้” พร้อมกบั

พดู สนิกช็ี้ไปยงัหมปู่าที่นอนนิ่งอยู ่หว่องยงัไม่ทนัจะพดูอะไร สนิกย็ดัมดี

ใส่มอืเพื่อน
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“ไปตดัไม้มาท�าคาน เดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนยกกลบัเอง เพื่อนจะได้

ไม่เหนื่อย” หว่องมองหน้าสนิสลบักบัภูรนิท์อย่างงงๆ ก่อนจะเดนิไปตดั

ไม้ไผ่อย่างงงๆ จะมีแต่สินกับภูรินท์ที่มองหน้ากันและสะกดกลั้นเสียง

หวัเราะเอาไว้



 ค่ายมวยของครูไหม เป็นเพียงลานดินหน้ากระท่อมไม้ไผ่  

มพีื้นที่สองงาน มตี้นมะม่วงป่าต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่กึ่งกลาง ตาม

กิ่งของต้นมะม่วงป่าที่ขยายออกรอบทิศทางจนเป็นรัศมีวงกลมจะผูก

กระสอบบรรจแุกลบแขวนเรยีงรายอยูไ่ม่ต�่ากว่าห้ากระสอบเพื่อให้นกัมวย

ได้ซ้อมชก ป่ากล้วยรมิรั้วกลายเป็นเป้าซ้อมเตะและแทงเข่า ไม่มเีวทผ้ีาใบ 

ไม่มนีวม และไม่มเีครื่องออกก�าลงักายอย่างอื่น ถ้าไม่มกีระสอบใส่แกลบ

แขวนอยู่กไ็ม่มใีครรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ฝึกซ้อมมวย

 เมื่อห้าปีที่แล้วสภาพอากาศบนดอยป่ันป่วน เดี๋ยวหนาวจดั เดี๋ยว

ร้อนจดั เดี๋ยวเกดิพายฝุนกบัพายลุกูเหบ็ ท�าให้ผูค้นบนดอยป่วยกระเสาะ

กระแสะ ครูไหมจึงพาเด็กๆ ในหมู่บ้านวิ่งออกก�าลังกายตอนเช้า พวก 

วยัรุน่และผูใ้หญ่นกึสนกุจงึออกวิ่งตามกนัไป ยิ่งพื้นที่ราบบนดอยมจี�ากดั 

3

ศักดิ์ศรีที่ต้องกอบกู้
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ท�าไร่ท�านาเพยีงไม่กี่วนักแ็ล้วเสรจ็ พวกเขาจงึทุม่เทเวลาว่างที่เหลอืไปกบั

การออกก�าลงักายที่แปลกใหม่

 ครไูหมสอนให้พวกเขารูจ้กัการบรหิารร่างกาย ยดืกล้ามเนื้อ เลอืก

กนิอาหารและผลไม้ที่เสรมิสร้างกล้ามเนื้อ การชกมวยและท่าสปัระยทุธ์

ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงชื่อเรียกของแม่ไม้มวยไทยในแบบต่างๆ สร้าง

ความประทบัใจแก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็น ท่าสลบัฟันปลา ปักษาแหวกรงั 

ชวาซดัหอก อเิหนาแทงกรชิ ยอเขาพระสเุมร ุตาเถรค�้าฝัก มอญยนัหลกั 

ปักลูกทอย จระเข้ฟาดหาง หักงวงไอยรา นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ  

ดับชวาลา ขุนยักษ์จับลิง หักคอเอราวัณ ชื่อแม่ไม้มวยไทยเหล่านี้ 

พวกเขาท่องจ�าจนขึ้นใจ ทั้งยงัฝึกซ้อมจนช�านาญ นอกจากนี้ยังมลูีกไม้

มวยไทยอีกขบวนใหญ่ ทั้ง เอราวัณเสยงา บาทาลูบพักตร์ ขุนยักษ์ 

พานาง พระรามน้าวศร ไกรสรข้ามห้วย กวางเหลยีวหลงั หริญัม้วนแผ่นดนิ 

นาคมดุบาดาล หนมุานถวายแหวน ญวนทอดแห ทะแยค�้าเสา หงส์ปีกหกั 

สกัพวงมาลยั เถรกวาดลาน และฝานลูกบวบ

 การทุ่มเทแรงกายแรงใจสอนมวยให้วัยรุ่นและเด็กๆ ในหมู่บ้าน 

ท�าให้ครูไหมได้รบัการยอมรบันบัถอืจากชาวบ้านท่าแร้ง แม้จะไม่มใีครรู้

ประวตัคิวามเป็นมาของครูไหม แต่กไ็ม่มใีครสนใจซกัถาม เพราะครูไหม

ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร แถมยังสร้างคุณูปการแก่พวกเขาอีก 

จากไม่มทีี่ดนิท�ากนิ พวกวยัรุน่ได้ช่วยกนัฟันถางจนมทีี่นาเกอืบห้าไร่ เมื่อ

ถึงหน้านาก็ลงแรงช่วยกันปลูก และเก็บเกี่ยวโดยไม่เห็นแก่ความ

เหนด็เหนื่อย นี่จงึเป็นน�้าใจตอบแทนให้กบัครูมวยที่พวกเขาเทดิทูน

 พ่อเคยมาดูภูรินท์กับสินฝึกซ้อมมวย พ่อพูดอะไรบางอย่างกับ 

ครูไหม นบัจากวนันั้นเป็นต้นมา ภูรนิท์กบัสนิจะถูก ‘จดัหนกั’ กว่าวยัรุ่น

คนอื่นๆ เวลาซ้อมกย็าวนานกว่า และเวลาต่อสู้ ครูไหมมกัจะบอกฝ่าย

ตรงข้ามให้ลงมอืกบัพวกเขาหนกัที่สดุเท่าที่จะท�าได้ แต่กไ็ม่เคยมใีครโค่น
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ภูรินท์กับสินลงได้ ทั้งสองจึงกลายเป็นศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดในค่ายมวย 

บนดอยแห่งนี้

 “อ้อ! มากนัแล้ว” ครูไหมเดนิออกมารบัที่หน้าบ้านเมื่อเหน็ภูรนิท์

เดนิน�าสนิกบัหว่องที่แบกคานหามหมูป่าทั้งสี่ตวัตามหลงั 

 “ภูรินท์กับสินตามครูมานี่ ส่วนไอ้หว่องเรียกเพื่อนๆ มาแบกหมู

ออกไปก่อน” ครูไหมบอกก่อนเดินน�าทั้งสองเข้าไปในกระท่อมไม้ไผ่ 

ระหว่างทาง ภรูนิท์เหน็บรรยากาศของสนามมวยคกึคกักว่าทกุวนั เพราะ

ข่าวการมาของครูมวยต่างจังหวัดดึงดูดชาวบ้านทุกคนให้มารวมตัวกัน 

ที่นี่ พวกเขาต่างจ้องมองไปยงักลุ่มอาคนัตกุะที่มอียู่เกอืบสบิคน ล้วนแต่

เป็นหนุ่มฉกรรจ์ที่จงใจใส่เสื้อแขนกุดเพื่ออวดมัดกล้ามบริเวณท่อนแขน 

และรอยสกัลวดลายต่างๆ เพื่อเสรมิสร้างความน่าเกรงขาม ในกลุม่วยัรุน่

นั้นยังมีคนสูงอายุคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นศิษย์น้องของครูไหม จากการ

ประเมินด้วยสายตา ภูรินท์ค�านวณว่าชายคนนั้นน่าจะมีอายุประมาณ 

ห้าสบิปี รูปร่างท้วม ผวิขาวเปล่งปลั่ง ใบหน้ามรีอยเลอืดฝาด ที่คอสวม

สร้อยทองเส้นโตบ่งบอกฐานะความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี ดวงตาเล็กตี่

ของชายคนนั้นจ้องมองมายังสินกับภูรินท์ ขณะสบตา ภูรินท์รับรู้ได้ถึง

การเย้ยหยนัและดูแคลนที่อกีฝ่ายแสดงออกมาอย่างชดัเจน 

“ไอ้หว่องคงบอกรายละเอยีดเบื้องต้นกบัพวกเธอแล้ว” ครูไหมพดู

ขึ้นเมื่อเดนิเข้ามาในกระท่อมไม้ไผ่ เขาเป็นชายวยัห้าสบิห้าปี รูปร่างผอม

อดัแน่นด้วยมดักล้าม ใบหน้าซูบตอบ ดวงตาลกึแต่มปีระกายแขง็กร้าว 

แสดงถงึบคุลกิที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร 

 “บอกแค่ว่ามศีษิย์พี่ศษิย์น้องของครมูาหา และก.็..ท้าเดมิพนั” สนิ

บอก ครูไหมพยกัหน้าก่อนพูดช้าๆ

 “ต่อให้หลบลี้หนหีน้า กไ็ม่สามารถหนโีชคชะตาได้จรงิๆ”

 “ดคูรไูม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่มญีาตมิาหา” ภูรนิท์ว่า ครูไหมฝืนยิ้ม
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 “เขาเคยเป็นญาต ิแต่ตอนนี้ไม่ใช่ญาต ิแค่ศกัดิ์ความเป็นศษิย์พี่

ศิษย์น้องเท่านั้นที่ยังติดค้างกันอยู่” ฟังจากน�้าเสียง ภูรินท์ก็พอจะคาด

คะเนได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างครูไหมกบัศษิย์น้องคนนี้ไม่สู้ดนีกั

 “เขาชื่อไพรวลัย์ เป็นคนจงัหวดัลพบรุโีดยก�าเนดิ” ครูไหมเอ่ยขึ้น 

ภูรินท์ถอนสายตาจากครูไพรวัลย์แล้วหันมาสนใจกับครูไหมที่ก�าลังเล่า

เรื่องในอดตีให้ฟัง

 “ส่วนครูเป็นคนจงัหวดัตาก อ�าเภอแม่สอด ชอบชกต่อยมาตั้งแต่

เด็ก เคยขึ้นเวทีชกมวยคาดเชือกกับพม่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แพ้บ้าง

ชนะบ้าง แต่กไ็ด้เงนิมาเลี้ยงพ่อแม่และครอบครวั พอโตเป็นหนุม่จงึเข้าไป

หางานท�าในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีงานไหนที่ดึงดูดใจครูได้เท่ากับขึ้นเวที

ชกมวย จากที่ไม่เคยมค่ีายมสี�านกั แต่พอชกบ่อยเข้ากม็คีนมาชวนครเูข้า

สงักดัค่ายวานรพฆิาต” 

 “วานรพฆิาต...มนัลงิไม่ใช่เหรอครบั” สนิถาม ครูไหมพยกัหน้า

 “ใช่ ค่ายนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จึงใช้ลิงเป็นสัญลักษณ์ โดยม ี

ครูฝั้น เป็นเจ้าของค่ายมวย ครูฝั้นสบืทอดวชิาความรู้มาจากบรรพบรุษุ

ที่เป็นครูมวยในราชส�านัก และเคยพานักมวยออกรบทัพจับศึกกับพม่า

หลายครั้งจนมชีื่อเสยีงโด่งดงั”

 “ต่อมาเป็นยงัไงครบั” สนิถามต่อ

 “วชิาแม่ไม้มวยไทยเริ่มเลอืนหายไปตามยคุสมยั มวยคาดเชอืกที่

ว่าหาดยูากแล้ว แต่มวยที่ใช้ศลิปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามและดดุนักลบั

หาได้ยากกว่า ครูฝั้นจึงพยายามถ่ายทอดวิชาการชกมวยออกมาในรูป

ของศลิปะการต่อสู้ ครูมลีูกศษิย์หลายคน แต่คนที่โดดเด่นที่สดุคอืครูกบั

ไพรวลัย์”

 “ศษิย์น้องคนนั้น” สนิจ้องมองออกไปยงักลุม่อาคนัตกุะที่ไม่ได้รบั

เชญิ



46   คู่ป่วนสะท้านภพ เล่ม 1

 “ถูกต้อง เมื่อครูฝั้นแก่ตวัลง ตั้งใจจะยกค่ายมวยให้ครูดูแล แต่ก็

เกดิเรื่องขึ้นเสยีก่อน”

 “เรื่องอะไรครบั” ภูรนิท์ถามด้วยความสงสยั ใบหน้าของครูไหม

ซดีจางลง แววตากลบัดูอ่อนล้าลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 “ครฝ้ัูนมลีกูสาวอยูค่นหนึ่ง ชื่อจนัทร์หอม เธอเป็นผู้หญงิที่สวยงาม

และอ่อนโยน เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไปไม่เว้นแม้แต่ครูกบัไพร-

วลัย์ แต่ด้วยความที่ครูเป็นศษิย์คนโปรดและมโีอกาสจะได้สบืทอดดูแล

ค่ายมวย ศษิย์คนอื่นๆ ในค่ายจงึหลกีทางยอมแพ้ไป ยิ่งครูฝั้นออกปาก

ยกจนัทร์หอมให้ครู ไพรวลัย์กย็ิ่งผกูใจเจบ็ แล้วมนักท้็าครชูกมวยต่อหน้า

ครูฝั้นโดยมีเดิมพันว่าใครชนะจะได้เป็นผู้สืบทอดค่ายมวย รวมถึงได้

แต่งงานกบัจนัทร์หอม”

 “ครูแพ้พนนัเหรอครบั” สนิถาม แต่เมื่อเหน็ภูรนิท์ตวดัสายตามา

ต่อว่าจงึเงยีบเสยีงลง ครูฝั้นพยกัหน้าช้าๆ

 “ครแูพ้ เพราะมนัใช้วธิกีารต�่าช้า ครโูดนวางยาพษิในคนืก่อนชก” 

ภูรินท์สังเกตเห็นแววตาของครูไหมเปลี่ยนแปลง จากที่เคยหม่นหมอง

กลบัแขง็กร้าวขึ้นมา แต่เพยีงครูเ่ดยีวกก็ลบัเป็นปกต ิเขากบัสนิได้แต่มอง

หน้ากนั ไม่มใีครพูดอะไร นอกจากครูไหม

 “ครสูญูเสยีทกุอย่าง จงึหนอีอกมาอยูท่ี่อตุรดติถ์ ตั้งค่ายมวยเลก็ๆ 

ขึ้น แต่ไพรวลัย์เหมอืนจะไม่ยอมให้ครตูั้งหลกัได้ มนัพาพวกมาท้าชกมวย

และยดึค่ายของครไูป ครั้งนั้นลกูศษิย์คนหนึ่งของครูต้องจบชวีติลงเพราะ

ความทารณุของอกีฝ่าย ครหูนขีึ้นมาอยูท่ี่นี่ ไม่นกึเลยว่ามนัยงัจะตามมา

อกี”

 “การมาครั้งนี้เขามจีดุประสงค์เดยีวกบัครั้งก่อนๆ หรอืเปล่าครบั” 

ภูรนิท์เอ่ยถาม รู้สกึโกรธจนยากจะข่มใจ ครูไหมพยกัหน้าและฝืนยิ้ม

 “ยิ่งหนกีย็ิ่งเจอ ตลอดมาครูพยายามละความแค้นมุ่งหาสนัต ิไม่
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คดิโด่งดงัหรอืแย่งชงิอกี แต่ดูเหมอืนว่าโลกนี้ไม่มพีื้นที่ว่างส�าหรบัคนแพ้

จริงๆ ครูผิดเองที่ยังเสนอหน้าสอนมวยให้พวกเธอ ทั้งที่ครู...” ครูไหม

พยายามกลืนความขมขื่นลงคอ ขณะที่คนทั้งสามนิ่งเงียบ หว่องก็โผล่

หน้าเข้ามาถาม

 “ครคูรบั ครมูวยคนนั้นให้มาถามว่า ครจูะส่งใครขึ้นชกกบัพวกเขา

ครบั” ครไูหมเงยหน้ามองภูรนิท์สลบักบัสนิเหมอืนจะชั่งใจ สนิจงึพดูด้วย

น�้าเสยีงเดด็เดี่ยวว่า

 “ครูของเราถูกมนัท�าร้ายมาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้ผมจะไม่ทน”

 “สนิจะขึ้นชกเหรอ” ครไูหมถาม สนิจ้องไปยงักลุม่ของครไูพรวลัย์

อย่างเคยีดแค้นแล้วพูด

“ภูรนิท์จะกอบกู้ศกัดิ์ศรขีองครูกลบัคนืมาได้ ภูรนิท์จะไม่แพ้ ผม

มั่นใจ” ภรูนิท์สบตากบัครไูหมอย่างเดด็เดี่ยว ก่อนตบบ่าสนิอย่างแรงจน

อกีฝ่ายตวัแอ่น 

“ขอบคุณเป็นอย่างแรง ว่าแต่แกเป็นอะไรกับน้องเนย รักษ์โลก

วะ” 

สนิยกัไหล่แทนค�าตอบ ภูรนิท์จงึเดนิออกไปยงัลานกลางแจ้งด้วย

ท่าทางองอาจและสง่างาม

 ลานดินหน้ากระท่อมไม้ ไผ่ของครูไหมกลายเป็นเวทมีวยรปู

วงกลมไปโดยปรยิาย เมื่อชาวบ้านนบัร้อยแห่เข้ามามงุดกูารชกมวยระหว่าง

ภรูนิท์กับนักมวยค่ายของครูไพรวัลย์อย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศทั่ว 

ลานดินจึงจอแจไปด้วยค�าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา แต่ถึงที่สุดแล้ว 

กลบัไม่มใีครล่วงรู้ถงึฝีมอืที่แท้จรงิของนกัมวยต่างถิ่น 

 คู่ชกของภูรินท์คือ ไอ้ไม้ รูปร่างสูงกว่าภูรินท์เกือบคืบ ช่วงแขน

และขายาวกว่า กล้ามเนื้อบรเิวณหน้าอก หน้าท้องและท่อนแขนกด็ใูหญ่
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กว่า ที่แผ่นอกสักยันต์พรหมสี่หน้า ส่วนแผ่นหลังสักรูปหนุมานคลุกฝุ่น 

ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมฉกียิ้มให้ภูรนิท์ขณะเดนิเข้ามาเปรยีบมวยกลางเวที

 “ไม่รู้ครูเขาคดิอะไร ถงึให้ฉนัมาชกกบัแก” 

ภูรนิท์สบตาอกีฝ่าย เขาไม่มคี�าพูดจะกล่าวนอกจากยิ้มให้ ไอ้ไม้

เบอืนหน้าออกไปมองทวิเขา ไม่เหน็ภูรนิท์อยู่ในสายตาด้วยซ�้า

 “ฉนักบัแกไม่เคยรู้จกักนั ไม่เคยเป็นเพื่อน และไม่เคยเป็นคู่แค้น 

ขอโทษนะถ้าฉนัท�าอะไรรนุแรงลงไป เพราะค�าสั่งที่ครูไพรวลัย์ให้ฉนัมาก็

คือ...หักคอแก” ค�าพูดสุดท้ายเขาหันมาสบตากับภูรินท์โดยตรง ภูรินท์

รูส้กึหนาวเยอืกไปถงึสนัหลงั แน่นอนว่าไอ้ไม้เป็นนกัมวยที่มชีื่อชั้น ตลอด

แนวชายแดนไม่มใีครไม่รู้จกัมนั เพราะมนัคอืเจ้าแห่งมวยคาดเชอืกของ

ยุค ฝีมืออย่างมันถ้าจะท�าอย่างที่พูดก็คงท�าได้ไม่ยากนัก ขณะที่ภูรินท์

เป็นเพียงนักมวยบนดอยที่ไม่เคยขึ้นเวที ถึงจะมีฝีมือเหนือล�้ากว่า 

ทกุคนในหมู่บ้าน แต่กไ็ม่อาจน�าไปเทยีบกบันกัมวยเจนเวทอีย่างมนัได้ 

 “เธอเสยีเปรยีบด้านรปูร่าง เอางี้ไหม ครจูะเอานกัมวยตวัเลก็ที่สดุ

ในค่ายขึ้นชก มันจะได้ดูสูสีขึ้นหน่อย” ครูไพรวัลย์พูดกับภูรินท์เป็น 

ครั้งแรก ภรูนิท์จ้องหน้าอกีฝ่าย แม้คนที่พูดกบัเขาจะเป็นถงึศษิย์น้องของ

ครูไหม แต่จากเรื่องราวที่ได้ฟังมา ท�าให้ภูรินท์ไม่มีความเคารพย�าเกรง

ครูมวยคนนี้แม้แต่น้อย

 “จรงิๆ แล้วผมอยากชกกบัครูมากกว่า แต่กลวัถูกนนิทาว่ารงัแก

คนแก่” ภูรินท์บอกก่อนเดินเข้ามุม ทิ้งให้อีกฝ่ายขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วย

ความโกรธ

 “ระวงัจะมจีดุจบอย่างคนที่อตุรดติถ์” เสยีงครูไพรวลัย์ดงัไล่หลงั

มา แต่ภูรินท์ไม่สนใจ เขาถอดเสื้อก่อนนั่งลงบนเก้าอี้ให้สินทาน�้ามัน 

กระตุ้นกล้ามเนื้อ ขณะที่ครูไหมน�าผ้าสขีาวออกมาพนัมอืให้

 “ฝ่ายโน้นเขาขึ้นชื่อเรื่องคงกระพนัชาตร ีวธิทีี่จะท�าลายคาถาอาคม
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นั้นได้ ครูต้องใช้ผ้าห่อศพนี้มาพนัมอืให้เธอ” ครูไหมบอก ภูรนิท์เงยหน้า

สบตากับสิน แม้ทั้งสองจะคุ้นเคยกับคาถาอาคมที่พ่อกับตาเทิดสอนให้ 

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคาถาจ�าเป็นต้องใช้เมื่ออยู่ในป่า ไม่เคยเลยสกัครั้งที่

จะข้องเกี่ยวกบัวตัถอุปัมงคลอย่างผ้าห่อศพมาก่อน จงึอดที่จะหวาดหวั่น

ไม่ได้ หลังพันข้อมือเสร็จ ครูไหมจึงน�าเชือกเส้นขนาดนิ้วชี้ยาวเกือบ 

หนึ่งช่วงแขนออกมาพนัมอืลดัเลาะไปตามร่องนิ้ว บรเิวณสนัหมดัถูกมดั

เป็นปมคล้ายก้นหอย มคีวามแขง็ไม่ต่างจากสนบัมอื

 “แล้วประเจยีดนี่ท�าจากอะไรครบั” สนิเอ่ยถาม พร้อมกบัคาดเดา

ค�าตอบในทางที่น่ากลวั

“สายสญิจน์มดัตราสงั แช่น�้าว่านและลงอาคมแล้วบดิจนเป็นเส้น 

อย่ากลวัเลย เพราะคู่ต่อสู้เขาเล่นหนกักว่าเราเยอะ”

“เขามอีะไรครบั” สนิกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก ครูไหม

จงึบอก

“พวกมันเอาประเจียดลงรัก คลุกน�้ามันยางแล้วคลุกกับแก้วบด

อกีทหีนึ่ง ถงึจะใช้ผ้าพนัทบัไว้อกีชั้น แต่ภูรนิท์ต้องระวงั อย่าปะทะกบัมนั

ตรงๆ”

“อย่างนี้มนัโกงนี่ ไม่มกีตกิาห้ามเหรอครบั” สนิรบีท้วงด้วยความ

ตกใจ

“มวยคาดเชือกเป็นศิลปะที่สวยงามและดุดัน ออกจะป่าเถื่อน 

ด้วยซ�้า แต่นั่นคอืบททดสอบของคนโบราณ ผู้เข้มแขง็กว่าย่อมอยู่รอด”

“เจ้าเล่ห์กว่าน่ะสผิมว่า อย่างนั้นเราพกไม้หน้าสามขึ้นเวทด้ีวยเลย

ไม่ดกีว่าเหรอ หรอืไม่ก.็..” สนิท�าท่าครุ่นคดิก่อนกระซบิกบัภูรนิท์เบาๆ

“เตะไข่มนัเลย”

“นวดต่อเถอะน่า” ภูรนิท์บอกเพื่อน เวลานี้เขาต้องการท�าสมาธิ

มากกว่าสิ่งใด แต่เสียงเจื้อยแจ้วของสินกลับท�าให้จิตใจเขาปั่นป่วนอยู่
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ตลอดเวลา สนิเงยีบเสยีงลง เป็นเวลาเดยีวกบัที่ครูไหมพนัผ้าประเจยีด

ใกล้จะเสรจ็ ครูไหมจงึท่องคาถา

“โอม นะโมภะคะวะเตธงั ธนรุะเวทายะ” จากนั้นเป่าพรวดลงบน

สนัหมดัของภูรนิท์สามรอบ

“คาถาอะไรครบัครู” สนิกระซบิถาม

“คาถาหมัดสั่ง หรือนารายณ์น้าวศร จะท�าให้ก�าปั้นของภูรินท์มี

อ�านาจสะกดคู่ต่อสู้ได้” จากนั้นจึงท่องคาถากระทู้เจ็ดแบกประจ�าทิศ

บูรพาว่า อ ิระ ชา สบิห้าจบแล้วเป่าขม่อมให้ภูรนิท์

“คาถานี้มสีรรพคณุอะไรครบั” สนิยื่นหน้ามาถามอกี

“ช่วยให้คงกระพันชาตรี หนังเหนียว แคล้วคลาด” ครูไหมบอก 

สนิพยกัหน้าหงกึหงกั

“ตอนอยูอ่ตุรดติถ์ ครเูป่าคาถาอย่างนี้ให้ศษิย์คนนั้นไหมครบั” สนิ

ถามต่อ ภูรินท์กับครูไหมหันไปมองหน้าสินเกือบจะพร้อมๆ กัน สินยิ้ม

แหยและพูดเสยีงอ่อย

“คาดว่าคงไม่” พูดจบจงึล่าถอยออกไปรวมกบัศษิย์ร่วมค่ายที่ยนื

มงุดูอยู่แถวหน้า ครูไหมจงึพุ่งความสนใจมาที่ภูรนิท์

“มวยลพบรุเีน้นที่การคลกุวงใน เก่งกาจเรื่องแทงเข่า ศอก และ

อาวธุสั้น ของเราเป็นมวยผสมระหว่างมวยลพบรุกีบัมวยท่าเสา จดุเด่น

อยู่ที่เพลงเตะ เน้นความคล่องตวัจนได้ฉายามวยตนีลงิ เราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้

เก่งกาจแค่ไหน เพราะฉะนั้นภูรนิท์ต้องพลกิแพลงตามสถานการณ์ อย่า

ลมืว่านอกจากก�าลงักาย ก�าลงัจติแล้ว มวยยงัต้องมกี�าลงัปัญญาถงึจะ

เอาชนะคู่ต่อสู้ได้”

“ครบัครู”

“อกีอย่าง ลมืความคดิที่จะล้างแค้นให้ครูซะ อย่าไปกดดนัตวัเอง 

คดิว่าก�าลงัซ้อมกบัเพื่อนๆ หรอืคดิว่าคู่ต่อสู้เป็นไอ้สนิกไ็ด้ จะได้เตะมนั
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ให้เตม็ที่หน่อย” ค�าพูดของครไูหมท�าให้ภรูนิท์ยิ้มออกมาได้ ขณะนั้น พ่อ

หลวงปิง ซึ่งเป็นชายรูปร่างผอมสูง วยัห้าสบิปี ในชดุผ้าฝ้ายสขีาวซึ่งถูก

วางตวัให้เป็นกรรมการกเ็ดนิเข้ามากลางลานดนิและเรยีกนกัมวยทั้งสอง

ฝ่ายออกจากมมุ ครูไหมยกขนัน�้าดื่มขึ้นมาเป่าคาถาลงไป

“นะโม พทุธายะ นะธนู นะกาโรโหต ิสมัภะโว  ปะถะมงัพนิธกุงั

ชาตงั นะรา นะวะ หติงัเทวงั นะระเทเวหปิูชติงั นะรานงั กามะปังเกห ิ 

นะมามสิคุะตงัชติงั จะ ภะ กะ สะ” 

จากนั้นยกให้ภูรินท์ดื่มก่อนจะก้าวไปยังเวที ซึ่งภูรินท์รู้สึกว่าถูก

คกุคามและตกเป็นรองตั้งแต่ที่ไอ้ไม้เริ่มไหว้ครใูนท่าแรก จนกระทั่งทั้งสอง

กลบัเข้ามมุของตวัเองและพ่อหลวงปิงสบัมอืส่งสญัญาณให้เริ่มชก 

เม่ือเวทมีวยเป็นเพยีงลานดนิทีไ่ม่มเีชอืกกัน้ ภรูนิท์จงึอาศยั

ความว่องไวกระโดดไปมา ใช้จดุเด่นของมวยท่าเสาที่เน้นเพลงเตะก่อกวน

คู่ต่อสู้เพื่อไม่ให้ประชดิตวัได้ แต่ดูเหมอืนอกีฝ่ายจะเตรยีมตั้งรบัมาอย่าง

ด ีทั้งสองแยบ็หมดัคมุเชงิ แย่งชงิจงัหวะเพื่อก�าหนดแผนการต่อสู้ ภูรนิท์

อาศยัท่าเท้าที่ว่องไวถบีสกดัเมื่อไอ้ไม้ที่ท�าท่าจะกระโจนเข้าหา เขาเกรง็

ปลายนิ้วเท้าหวังทิ่มใส่ที่ท้องของอีกฝ่าย แต่ไอ้ไม้ไม่ใช่มวยไร้ชื่อ 

ประสบการณ์การชกมวยคาดเชือกอันโชกโชนท�าให้มันดูออกตั้งแต่แรก

ว่าจังหวะไหนควรหลบ จังหวะไหนควรปะทะ ไอ้ไม้จับขาภูรินท์ได้จึง

เหวี่ยงหมัดที่เหลือตามมา ภูรินท์ยกท่อนแขนตั้งการ์ด รู้สึกแสบร้อนไป

ทั่วทั้งแขนราวกับถูกถูด้วยกระดาษทราย ยังไม่ทันจะชักขากลับ ก็ถูก 

ไอ้ไม้ทกัทายด้วยท่าเถรกวาดลาน มนัเตะกราดใส่ขาเพยีงข้างเดยีวที่ยนื

เป็นหลกั ท�าให้ร่างของภูรนิท์ลอยคว้างก่อนล้มกระแทกพื้นลงไป เสยีงเฮ

ดังลั่นจากฝ่ายของครูไพรวัลย์ แม้มีจ�านวนคนไม่มาก แต่เมื่อฝ่ายมัน 

ได้เปรยีบ เสยีงเฮกด็งัขึ้นอย่างไม่เกรงใจ ผดิกบัทางเจ้าบ้านที่เงยีบกรบิ
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 ภูรินท์ลุกขึ้นมาตั้งหลักอีกครั้ง เมื่อไอ้ไม้สืบเท้าเข้ามา เขาจึงถีบ

ออกไปด้วยท่ามอญยนัหลกั ไอ้ไม้คว้าจบัท่อนขาเอาไว้ได้อกีครั้ง มนัดงึ

ภรูนิท์เข้าหาพร้อมแทงเข่าใส่ชายโครง ภรูนิท์รูส้กึเหมอืนกระดกูซี่โครงจะ

หกัออกเป็นสองท่อน ในระยะประชดิจงึยกศอกขึ้นสูงเท่าหูและสบัลงไป

ด้วยท่าฝานลูกบวบ ไอ้ไม้เอยีงศรีษะหลบวูบ ศอกจงึปะทะเข้าที่บ่าของ

มันอย่างจัง ไอ้ไม้สะท้านไปทั้งร่างขณะดันภูรินท์ให้ห่างออกไป แววตา

ของมนัทอแววตื่นเต้นสงสยั ก่อนจะฉกียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์

 “ไม่เลว” มนับอกพร้อมกบัสาวเท้าเข้าหา ภูรนิท์ยนัต้านเอาไว้แต่

คราวนี้ไอ้ไม้ไม่คว้าจบั มนัเบี่ยงตวัหลบพร้อมโถมเข้ามาลอ็กคอภูรนิท์ไว้ 

ท่อนแขนก�าย�าทั้งสองข้างบีบรัดหูทั้งสองของภูรินท์แน่นจนเกิดเสียงอื้อ

องึ ภูรนิท์พยายามสอดมอืเข้าระหว่างท่อนแขนเพื่อคลี่คลาย แต่อกีฝ่าย

กลบัเพิ่มแรงรดัราวกบัต้องการระเบดิสมองของภูรนิท์ให้ได้ นอกจากนี้ยงั

ระดมแทงเข่ากระแทกชายโครงภูรินท์เป็นจังหวะที่หนักหน่วงแหลมคม 

ร่างของภูรินท์โงนเงนไปมาราวกับเศษผ้าที่ถูกจับแกว่ง เสียงโห่ร้องจาก

ฝ่ังครมูวยไพรวลัย์ดงัตามจงัหวะเข่าของไอ้ไม้ ภรูนิท์รูส้กึหวัหมนุ ตาลาย 

หายใจตดิขดั สตคิล้ายจะดบัไป ขณะนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงครูไหมดงัขึ้น

 “ขนุยกัษ์พานาง” นั่นเป็นท่าลูกไม้มวยไทยที่ใช้แก้สถานการณ์นี้

โดยเฉพาะ ภูรนิท์ตวดัมอืโอบรอบเอวของไอ้ไม้ ดงึรดัเข้ามาสดุแรง จาก

นั้นใช้สะโพกช่วยอุ้มร่างสูงใหญ่ของไอ้ไม้ขึ้นและทุ่มลงไป ไอ้ไม้รู้ตัวว่า

ผดิท่า จงึเหนี่ยวคอภูรนิท์ให้ล้มลงไปด้วยกนั พ่อหลวงปิงรบีเข้ามาแยก

ทั้งคู่ออกจากกนั ภูรนิท์ค่อยมเีวลาหายใจหายคออกีครั้ง 

 ภรูนิท์เมื่อรู้ถงึความร้ายกาจของคู่ต่อสูจ้งึพยายามอยูห่่าง เมื่อเหน็

ไอ้ไม้สาวเท้าเข้ามา จงึตวดัเท้าเตะสูงด้วยท่าบาทาลูบพกัตร์ คู่ต่อสู้โน้ม

ตวัไปข้างหลงัหลบรอดไปได้ ภูรนิท์ตามน�้าด้วยท่าจระเข้ฟาดหาง แต่ไอ้ไม้

เดาออกแต่แรกจงึก้มตวัหลบไปได้ มนัสบืเท้าเข้ามาใหม่ ท่าทางของมนั
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เปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจและไม่มีวี่แววว่าจะเหนื่อยล้าเลยสักนิด ผิด

กบัภูรนิท์ที่เหงื่อโซมกาย เศษดนิเปรอะไปทั้งตวั ที่ท่อนแขนเจบ็แปลบมี

เลอืดซมึออกมาตามรอยถลอกจากประเจยีดคลกุเศษแก้วที่อกีฝ่ายระดม

ต่อยใส่ 

 “มีฝีมือแค่นี้เองเหรอ” ไอ้ไม้เอ่ยถามก่อนจะโยกหน้าหลอกซ้าย

ขวาเพื่อก่อกวนประสาท ภูรนิท์รูด้ว่ีานี่เป็นเกมจติวทิยาที่ไอ้ไม้จะยั่วโมโห

ให้เขาระดมก�าลงัเข้าจู่โจมเพื่อที่มนัจะอาศยัช่องว่างเข้าประชดิตวั

 “เดี๋ยวกร็ู”้ ภูรนิท์ตอบกลบัและแกล้งท�าท่าจะโถมเข้าหาไอ้ไม้ด้วย

เพลงเตะ ไอ้ไม้ขยับยิ้มที่มุมปากเข้าใจว่าแผนยั่วยุของตัวเองได้ผล แต่ 

ภรูนิท์กลบัชกัเท้ากลบักลางอากาศ ท�าให้ไอ้ไม้คว้าได้แค่ลม ภรูนิท์อาศยั

เสี้ยววินาทีนั้นดึงเท้าที่เตะออกไปกลับมายืนเป็นหลักแทน และหมุนตัว

กลับหลังพร้อมกับตวัดเท้าออกไปในท่าจระเข้ฟาดหางอีกครั้ง ไอ้ไม้ที่

ไม่ทนัระวงัจงึท�าได้เพยีงยกท่อนแขนทั้งสองข้างมาปิดป้อง แต่แรงปะทะ

กท็�าให้มนัเสยีหลกัไป ภูรนิท์ตามเตะซ�้าๆ ไอ้ไม้อาศยัความเรว็หลบรอด

ออกไปได้ 

เพลงเตะที่รวดเร็วของภูรินท์ท�าให้ไอ้ไม้ไม่มีทางเลือก นอกจาก

ยอมเจ็บเพื่อแลกกับการเข้าคลุกวงในอีกครั้ง แต่เมื่อไม่สามารถจับยึด 

ข้อเท้าของภูรนิท์ได้อกี มนัจงึเปลี่ยนวธิพีุ่งเข้าหาพร้อมกบัฟันศอกลงมา 

ภูรนิท์ย่อตวัลง ใช้ท่อนแขนด้านซ้ายต้านศอกเอาไว้และเสยหมดัขวาเข้า

ใส่ปลายคางของมันในท่านารายณ์น้าวศร หมัดพุ่งตรงเข้าสู่ปลายคาง

อย่างรนุแรง แต่ไอ้ไม้มคีวามรวดเรว็เกนิคาด มนัเบี่ยงตวัหลบไปด้านขวา 

หลีกพ้นจากหมัดของภูรินท์ได้หวุดหวิด พร้อมกันนั้นยังใช้หมัดขวาปัด

ก�าป้ันภรูนิท์ออก และใช้หมดัซ้ายพุง่ใส่ปลายคางของภรูนิทเ์ป็นการสวน

กลบั เมื่อไม่สามารถชกัมอืกลบัมาป้องกนัไว้ทนั ภรูนิท์ต้องซ่อนคางไว้ใต้

หัวไหล่ก่อนจะถูกต่อยยังจุดส�าคัญ ก�าปั้นของไอ้ไม้กระแทกถูกหัวไหล ่
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ภูรนิท์สดุแรง ภูรนิท์รู้สกึแสบร้อนราวกบัถูกถูด้วยกระดาษทราย ซึ่งเป็น

ผลงานของประเจียดคลุกเศษแก้ว ภูรินท์ได้แต่ร้องค�าหวาดเสียวในใจ 

ขณะกระโดดถอยออกมา

 ไอ้ไม้ยังตามพัวพัน มันเตะใส่ภูรินท์ด้วยท่าบาทาลูบพักตร์ที่มี 

เป้าหมายอยูบ่นใบหน้า ภรูนิท์จงึแก้ด้วยท่าไกรสรข้ามห้วยคอืย่อตวัหลบ

และถีบไปยังขาหลังบริเวณหัวเข่าท�าให้มันเสียหลักเซไป ภูรินท์ตามไป 

จะเตะที่ชายโครง มิคาด ไอ้ไม้กลับแก้ด้วยการถีบกลับหลังในท่ากวาง

เหลยีวหลงั ไม่เพยีงท�าให้ภูรนิท์เตะวดื ซ�้ายงักระแทกปลายเท้าเข้าที่อก

ของภูรนิท์อย่างจงั ภูรนิท์เสยีหลกัท�าท่าจะเซล้ม ไอ้ไม้ตามมาซ�้าหวงัจะ

ปิดฉากการต่อสู้ด้วยท่าต่อไป ในช่วงวินาทีส�าคัญนั้นภูรินท์รู้ว่า ตลอด

การต่อสู้ที่ผ่านมาแม้จะดูสูสกี�้ากึ่ง แต่ภูรนิท์เป็นฝ่ายเสยีเปรยีบและเจบ็

ตวัมากกว่า หากการต่อสู้ยงัยดืเยื้อต่อไป คนที่ทนไม่ไหวจนต้องแพ้พ่าย

คงจะเป็นเขา เมื่อรู้ตวัว่าฝีมอืยงัสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้กจ็�าเป็นต้องใช้ปัญญาเข้า

ช่วย หลังจากเสียหลักเซไปภูรินท์จึงแกล้งเจ็บจนไม่สามารถจะยันไว้ได้

อกี ไอ้ไม้ฉกียิ้มพอใจ มนัถลนัเข้ามาเตะกราดใส่บรเิวณชายโครง ภูรนิท์

จงึยกท่อนแขนกนัไว้และกลบัหลงัหนัหมนุตวัเข้าหา ไอ้ไม้ตาเหลอืกโปน 

รอยยิ้มสลายออกจากใบหน้า เมื่อเห็นแขนซ้ายของภูรินท์กางศอกออก 

และสบัใส่คางของมนัในท่าหริญัม้วนแผ่นดนิ 

พลั่ก!!! 

เสยีงศอกกระแทกปลายคางดงัขึ้นอย่างถนดัถนี่ ร่างของไอ้ไม้ผงะ

หงายพร้อมกบัหยดเลอืดกระจายออกจากมมุปาก ภรูนิท์ตามตดิหวงัพชิติ

ศกึ ไอ้ไม้ยงัมนึงงอยู่จงึชกก�าปั้นออกมาอย่างสะเปะสะปะ ภูรนิท์เบนตวั

หลบ ก�าหมดัทั้งสองเข้าประกบกนัและพุ่งเสยใส่ปลายคางของมนัในท่า

หนมุานถวายแหวน ด้วยพลงัก�าปั้นที่ทุ่มเทออกสดุตวั ท�าให้ไอ้ไม้สิ้นสติ

ตั้งแต่ร่างยงัไม่ล้มลงถงึพื้น 
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เสียงโห่ร้องของกองเชียร์ดังกึกก้องทั่วลานบ้าน ภูรินท์กระโดด 

โลดเต้นด้วยความดใีจที่ปราบคู่ต่อสูอ้ย่างไอ้ไม้ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ วนิาที

ที่ภูรินท์มัวแต่ดีใจอยู่นั้นเอง ครูไพรวัลย์ก็ถลันตัวเข้าใส่พร้อมกับชก 

หมดัขวาเข้าบรเิวณหขูองภูรนิท์อย่างจงั ร่างของภรูนิท์เซถลา เสยีงอื้อองึ

ที่เคยได้ยนิกลบัเงยีบสงดัราวกบักลายเป็นคนหหูนวก วนิาทนีั้นเขาเหน็สนิ

ถลาเข้ามาประคองไว้ก่อนที่เขาจะล้มกระแทกพื้น เมื่อครไูพรวลัย์จะตาม

เข้ามาซ�้าด้วยการชกหมดัขวาตรงใส่ สนิกลบัพุง่เข้าหาครูไพรวลัย์ราวกบั

ลกูธนหูลดุจากแหล่ง วนิาททีี่ครไูพรวลัย์ปล่อยหมดัขวาตรงออกมา สนิใช้

มอืซ้ายงดัท่อนแขนของครมูวยต่างถิ่นขึ้นเพื่อรบัแรงกระแทกจากศอกขวา

ที่สบัลงมาสดุแรงจนเกดิเสยีงดงั พลั่ก! พร้อมกบัที่ครูไพรวลัย์กรดีเสยีง

ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด ร่างเซถลาไปหากลุ่มลูกศิษย์ แขนขวาห้อย

ต่องแต่งเมื่อกระดูกท่อนแขนหกัสะบั้น

“นี่เรยีกว่าท่าหงส์ปีกหกั...เผื่อครูจะไม่รู้” สนิบอกก่อนจะหนักลบั

ไปหาภูรนิท์

“จดัการมนัสวิะ” เสยีงครูไพรวลัย์ดงัมาจากด้านหลงั สนิหนักลบั

ไปมอง จึงเห็นลูกศิษย์อีกเจ็ดแปดคนของครูไพรวัลย์กรูเข้ามา แต่กลุ่ม

เพื่อนภูรนิท์กไ็ม่น้อยหน้า ทั้งสองฝ่ายจงึเข้าตะลมุบอนกนันวัเนยีจนเกดิ

ฝุน่ฟุ้งกระจาย ชาวบ้านที่เป็นคนแก่รีบอุ้มลูกจูงหลานหนีออกไปจาก

บริเวณบ้านครูไหม ขณะที่พวกผู้ชายที่นึกหมั่นไส้ครูไพรวัลย์กับพวกอยู่

ก่อนแล้ว จงึถอืโอกาสนี้เข้าไปผสมโรงจนกลายเป็นพวกมากรมุน้อย

สินพยุงภูรินท์ออกมานั่งนอกวง ตักน�้าจากหม้อดินให้ดื่มแก้

กระหาย ภรูนิท์เอามอืบบีจมกู ดนัลมหายใจออก หทูี่เคยอื้อกลบัโปร่งโล่ง 

ทุกสรรพเสียงดังให้ได้ยินอีกครั้ง ทั้งสองมองไปยังกลุ ่มคนที่ก�าลัง

ตะลมุบอนกนัอยู่พลางส่งเสยีงเชยีร์และหวัเราะออกมาเสยีงดงั

“เป็นคนดูมนัสนกุอย่างนี้เอง” ภูรนิท์ว่า พร้อมกบัเอามอืลูบคล�า
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ใบหูที่ยงัชาอยู่

“นกึว่าแกจะโดนมนัสอยร่วงซะแล้ว” สนิว่า ภูรนิท์ส่ายหน้าขณะ

ยิ้มให้อกีฝ่าย

“ใครจะร้ายกาจเหมอืนแกล่ะ เล่นเอาครูไพรวลัย์ถงึกบัแขนหกั”

“นี่มันยังน้อยไป เมื่อเทียบกับสิ่งที่มันท�ากับครูไหม ว่าแต่ เรา

เข้าไปสนกุกบัพวกมนัอกีสกัยกไหม”

“ไม่ล่ะ ฉันไม่อยากถูกหาว่าเอาเปรียบ” พูดจบทั้งสองก็มองฝ่า

กลุม่คนที่ก�าลงัชลุมนุวุน่วาย ขณะนั้นเอง พ่อหลวงปิงที่พาตวัออกจากวง

มาได้ในสภาพเสื้อผ้าหลดุลุ่ยกช็กัปืนสั้นออกมายงิขึ้นฟ้า

ปัง!

เสียงปืนยุติทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสองฝ่ายต่างแยกย้ายออกจากกัน

ในสภาพสะบักสะบอม พ่อหลวงปิงเก็บปืนเข้าซองข้างเอว เสยผมปก 

หวัล้านทหีนึ่งแล้วพูดขึ้น

“หยดุได้แล้ว ฟัดกนัยงักะหมา การชกมวยปรากฏผลออกมาแล้ว 

ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรบัผลแพ้ชนะ” จากนั้นพ่อหลวงปิงจงึเพ่งสายตาไป

ยงัครูไพรวลัย์

“รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั คอืน�้าใจของนกักฬีา ครพูาลูกศษิย์ของครูกลบั

ไปเถอะ ก่อนจะเสื่อมเสยีชื่อเสยีงไปมากกว่านี้” สนิที่ฟังอยูน่อกวงถงึกบั

ก้มหน้ามากระซบิกบัภูรนิท์

“พูดเกือบจะเหมือนตอนที่เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสี

โรงเรยีนเลย”

“ต่างเฉพาะตอนท้าย”

“อมื...” ทั้งสองเงยีบเสยีง เพื่อดูปฏกิริยิาของผูค้น ครูไพรวลัย์จ้อง

หน้าพ่อหลวงปิงเขมง็ ก่อนเบอืนสายตามาทางภูรนิท์ สนิ และหยดุลงที่

ครูไหม
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“ฉันไม่ยอมแพ้แกหรอก สักวัน ฉันจะเอาคืนทบต้นทบดอก”  

จากนั้นกว็กสายตากลบัมาที่สนิอกีครั้งและยกมอืซ้ายชี้หน้า

“โดยเฉพาะแก” พูดจบ ครูไพรวัลย์ก็ส่งสัญญาณให้ลูกศิษย์

ประคองตวัเองขึ้นรถป๊ิกอปั จากนั้นรถกบ็ึ่งออกไปอย่างรวดเรว็ ท่ามกลาง

เสยีงโห่ร้องขบัไล่จากชาวบ้าน สถานการณ์ท�าท่าจะคลี่คลายลง แต่ขณะ

นั้นเอง เดก็ชายกลุ่มหนึ่งกว็ิ่งตะบงึเข้ามา ปากร้องตะโกน

“ลุงโหมดกลับมาแล้ว...ลุงโหมดกลับมาแล้ว” ชาวบ้านทุกคนที่

ได้ยนิต่างหนัไปมองที่ต้นเสยีง เดก็กลุม่นั้นไม่ได้ร้องบอกเพยีงอย่างเดยีว 

ยังชี้มือไปยังถนนดินที่มุ่งตรงไปยังแนวป่าท้ายบ้าน ทุกสายตาต่างหัน 

มองตาม และสิ่งที่พวกเขาเหน็กค็ือ ร่างอนับอบช�้าของชายวัยกลางคน

ฟบุอยู่บนหลงัม้าสนี�้าตาล ท�าท่าจะร่วงลงสู่พื้นได้ตลอดเวลา แม้จะเหน็

จากไกลๆ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าคนบนหลังม้าเป็นใคร โดยเฉพาะสินที่ร้อง 

ออกมาพร้อมกบัวิ่งตะบงึเข้าไปหา

“พ่อ!!!”



 ลานดินใต้ต้นนางพญาเสือโคร่งของบ้านตาเทิด คลาคล�่า 

ไปด้วยชาวบ้านท่าแร้งที่แห่มาดูอาการของลุงโหมด หลังจากที่ทางการ

เกณฑ์นายพรานในหมู่บ้านทั้งหมดสบิคนออกล่าพลายจนัทร์เพญ็ พวก

เขาก็หายไปนานกว่าครึ่งเดือน ก่อนลุงโหมดจะกลับมาในสภาพน่าเป็น

ห่วง ลูกเมยีของนายพรานที่ยงัไม่ได้กลบัต่างร้อนใจอยากรู้เรื่องของสาม ี

แต่ลงุโหมดกลบัมอีาการเหม่อลอยไม่ต่างจากคนไร้สต ิปากพร�่าเพ้อเรยีก

แต่ชื่อ พลายจนัทร์เพญ็ ที่ร�่าลอืกนัว่าเป็นช้างเผอืก เพศผู้ ลกัษณะตรง

ตามต�าราคชศาสตร์ แม้คนที่เคยเห็นช้างตัวนั้นจริงๆ จะมีเพียงไม่กี่คน

กต็าม

 ภรูนิท์เพ่งมองดวงตาเหม่อลอยของลงุโหมดอย่างสิ้นหวงั รอยยิ้ม

ที่ปรากฏบนใบหน้าของชายวยักลางคนไม่อาจบ่งบอกได้ว่าในใจเขาก�าลงั

4

พลำยจันทร์เพ็ญ
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คดิอะไร แต่ดจูากอาการแล้วไม่มทีางที่เขาจะดงึสตขิองตวัเองกลบัมาได้

ภายในเวลาอนัรวดเรว็ 

 “เราต้องจัดทีมออกค้นหา เผื่อพวกเขาจะพลัดหลงกันไป” พ่อ 

หลวงปิงบอกชาวบ้านเมื่อมั่นใจว่าไม่สามารถสอบถามความจริงจาก 

ลงุโหมดได้

 “พวกนั้นจะหลงได้ยงัไง ในเมื่อพวกเขารู้จกัป่ามากกว่าที่นาของ

ตวัเองเสยีอกี” ผู้หญงิคนหนึ่งขดัขึ้น สามขีองเธอกถ็ูกเกณฑ์ไปล่าพลาย

จนัทร์เพญ็ด้วยเช่นกนั

 “ถ้าตกอยู่ในสภาพเดียวกับลุงโหมด ไม่ว่าใครก็คงไม่อาจช่วย

เหลือตัวเองได้” พ่อหลวงปิงบอก รู้ดีว่าค�าพูดนั้นจะท�าลายขวัญของ 

ชาวบ้าน แต่สถานการณ์อย่างนี้พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงอย่างมี

สตทิี่สดุ

 “ใครจะสมคัรใจบ้าง” พ่อหลวงปิงเอ่ยถาม ชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย

ทั้งหนุ่มทั้งแก่กว่าห้าสิบคนต่างยกมือขึ้นอย่างพร้อมเพรียง พ่อหลวงปิง

พยกัหน้าอย่างพอใจก่อนพูดขึ้น 

 “ทุกคนต่างเป็นญาติพี่น้องของเรา เราไม่สามารถปล่อยเวลาให้

ล่าช้าออกไปได้อกี ขอให้ทกุคนกลบัไปเตรยีมอาวธุ เสบยีง และสิ่งของ

จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรบัเดนิป่าสามวนั จากนั้นไปพบกนัที่บ้านของผม เรา

จะวางแผนและก�าหนดเส้นทางการค้นหากนัที่นั่น ส่วนลงุโหมด ปล่อย

ให้แกได้พกัผ่อนก่อน หวงัว่าแกจะฟ้ืนโดยเรว็” ประโยคสดุท้าย พ่อหลวง

ปิงหนัมาพูดกบัสนิโดยเฉพาะ จากนั้นจงึพาชาวบ้านแยกย้ายกลบัไป

บ้านของตาเทดิจงึเหลอืเพยีงตาเทดิ ภรูนิท์ สนิ ลงุโหมด ยายชวน 

และป้าแพร แม่ของสนิที่นั่งรวมกลุ่มกนัอยู่ข้างๆ ลงุโหมด 

 “สินกับภูรินท์อุ ้มพ่อเข้าไปนอนพักในบ้านก่อน อ้อ! ภูรินท์  

อาบน�้าอาบท่าแล้วมาหาตาที่ข้างล่าง ตามเีรื่องจะคยุด้วย”
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 “ครบั” ภรูนิท์รบัค�าก่อนช่วยสนิอุม้ลงุโหมดขึ้นบ้าน โดยมป้ีาแพร

และยายชวนช่วยปัดกวาดพื้นบ้านให้

 “ฉันไปอาบน�้าก่อนนะ” ภูรินท์บอกกับสินที่เพียงพยักหน้ารับ  

นบัตั้งแต่เหน็สภาพของพ่อบนหลงัม้าจนพากลบัมาถงึบ้าน สนิยงัไม่ยอม

พูดกับใครแม้แต่ค�าเดียว ภูรินท์ตบบ่าเพื่อนเบาๆ ก่อนผละออกไปยัง 

ห้องนอนที่เขากบัพ่ออาศยัอยู่ด้วยกนั

ภรูนิทท์รดุตวัลงนั่งบนที่นอนเพราะความเมื่อยล้า ชายหนุ่มใช้มอื

ลบูคล�าใบหน้าและท่อนแขนที่ฟกช�้าจากการชกต่อย แต่จติใจกลบัคดิถงึ

พ่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ภูรินท์ได้แต่หวังว่าพ่อของเขาจะไม่

ประสบภัยและมีสภาพเช่นเดียวกับลุงโหมด ภูรินท์ทิ้งตัวลงนอน บิด 

ขี้เกียจเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความรู้สึกอ่อนล้าค่อยๆ มลายหายไป 

สิ่งที่เข้ามาแทนที่กลับเป็นความตื่นตัวและตึงเครียด เขาสูดลมหายใจ

เข้าไปเตม็ปอด ค่อยๆ ปล่อยลมออกช้าๆ เรยีกสตกิลบัคนืมา ภรูนิท์ตดัสนิ

ใจแล้วว่าจะร่วมกบัชาวบ้านออกตามหาพ่อจนกว่าจะเจอ

ภูรนิท์ดนัตัวลกุขึ้นนั่ง มองไปยงัหมอนของพ่อที่วางอยู่ข้างๆ เศษ

เส้นผมของพ่อยังติดอยู่ที่ปลอกหมอน เช่นเดียวกับกลิ่นกายที่ติดอยู่กับ

ผ้าห่ม ภูรนิท์ผูกพนักบัพ่อมากกว่าใครๆ เขาไม่เคยเหน็หน้าแม่ และไม่รู้

ว่าแม่เป็นใคร ตั้งแต่เดก็จนโต เขายดึป้าแพรเป็นแม่มาตลอด ภูรนิท์ยก

หมอนของพ่อมาตบไล่ฝุ่น ก่อนจะวางมันลงบนผ้าห่มที่พับไว้ ขณะนั้น

เอง เขาก็มองเห็นวัตถุบางอย่างสะท้อนแสงไฟแวววาว ที่ผ่านมามันคง

ซกุอยูใ่ต้หมอนของพ่อมาตลอดเขาจงึไม่เคยได้เหน็ ภรูนิท์เอื้อมมอืไปหยบิ

ขึ้นมาดูจึงพบว่ามันเป็นผลึกแก้วทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่ก�าลังส่อง

แสงสแีดง ขาว ด�า และน�้าเงนิ ออกมาพร้อมๆ กนั
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 “สร้อยจตุรธาตุ นี่เป็นเครื่องรางของพ่อหลาน” 

 ตาเทดิเอ่ยออกมาขณะจบัแท่งแก้วโปร่งใสทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลาม

ตดัขนาดสองคูณสองเซนตเิมตร หนาหนึ่งเซนตเิมตร มเีส้นตรงสองเส้น

ลากจากมุมแหลมด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ท�าให้เกิดกากบาทตรง

กึ่งกลาง แบ่งสดัส่วนข้างในให้เป็นช่องสามเหลี่ยมมมุฉากสี่ช่อง ซึ่งแต่ละ

ช่องจะมสีเีฉพาะตวั โดยสองช่องด้านบนมสีแีดงและขาว ส่วนด้านล่าง

เป็นสีด�าและน�้าเงิน ด้านหลังสลักตัวอักษรโบราณที่เขาอ่านไม่ออกเป็น

ลายนนูตวัเลก็สี่แถว ตวัแท่งแก้วถกูร้อยไว้ด้วยสร้อยสามกษตัรย์ิที่ท�าจาก

ทอง เงนิ และนาก ดสูวยงามเหมอืนเครื่องประดบัของผูห้ญงิมากกว่าจะ

เป็นของผู้ชาย

 “ท�าไมพ่อไม่คล้องคอตดิตวัไว้ล่ะครบั ทั้งที่รู้ว่าจะต้องเข้าป่า” ภูรนิท์

เอ่ยถาม เขาไม่เคยเหน็สร้อยเส้นนี้มาก่อนเลยในชวีติ ตาเทดิถอนใจยาว 

ขณะทอดสายตาเข้าไปยงัป่าที่ถูกความมดืกลนืกนิ

 “เพราะเขารู้ไงล่ะ” ตาเทดิร�าพงึก่อนยกบหุรี่ขี้โยขึ้นสูบ ประกาย

ไฟสีส้มลามเลียใบตองแห้ง เผาไหม้ยาเส้นและเปลือกมะขามจนกลาย

เป็นเถ้า

 “พ่อรู้อะไรครับ” ภูรินท์ถามต่อ พ่อของเขาเป็นคนลึกลับมาแต่

ไหนแต่ไร ไม่ค่อยสุงสิงกับชาวบ้าน ชอบออกป่าเป็นเวลาหลายวันแต ่

ไม่ได้ไปล่าสัตว์ บางครั้งพ่อก็จ้องมองผืนฟ้าราตรีเป็นเวลานานราวกับ 

จะนบัดาวทั้งฟ้าให้เสรจ็ภายในคนืเดยีว บางครั้งพ่อกข็บกรามแน่นเหมอืน

โกรธใครมา แต่บางครั้งก็มีน�้าตาคลอเหมือนมีเรื่องกลุ้มใจ แต่พ่อไม่ได้

บ้า พ่อเล่นกบัเขา สอนเขาให้ล่าสตัว์ ใช้อาวธุ ฝึกสมาธจิติ เล่านทิาน

แปลกๆ ให้ฟัง สอนให้เขาเป็นผู้น�าคน ส่งเขากบัสนิให้เรยีนหนงัสอืตั้งแต่

ชั้นอนบุาลจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั หาหนงัสอืสามก๊ก ต�าราพชิยัสงคราม

ของซนุวู และประวตัศิาสตร์การต่อสู้สงครามของแต่ละชนเผ่าให้อ่าน
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‘หนงัสอืด ีลกูต้องอ่านและท่องจ�าให้ขึ้นใจ’ พ่อมกัก�าชบัอยูบ่่อยๆ

 “ถงึเวลาที่ตาจะต้องเล่าความจรงิให้หลานฟังแล้ว ภูรนิท์” เสยีง

ตาเทิดดังขึ้น ฉุดความคิดของภูรินท์ให้กลับมาจดจ่อกับสถานการณ์ 

ตรงหน้า สองตาหลานสบตากนั ขณะนั้น สนิกเ็ดนิเข้ามาสมทบ

 “ลงุโหมดเป็นไงมั่ง” ภูรนิท์ถามขณะที่สนิทรดุตวัลงนั่งข้างๆ สนิ

ส่ายหน้า

 “เหมอืนเดมิ” เขาบอก ภูรนิท์หนักลบัไปหาตาเทดิ

 “เมื่อกี้ ตาจะเล่าเรื่องอะไรครบั” ตาเทดิสบตาภูรนิท์ ครู่หนึ่งจงึ

ถอนใจยาวก่อนจะพูดออกมา 

 “เรื่องของหลาน...กับปุริศ พ่อของหลานไงล่ะ พวกเธอ...ไม่ใช่ 

เลอืดเนื้อเชื้อไขของตาหรอกนะ” ค�าพูดเรยีบง่ายที่เปล่งออกจากปากของ

ชายชราตอกตรึงภูรินท์ให้นิ่งอยู่กับที่ราวกับลูกนกถูกปักด้วยลูกธนู เขา

จ้องหน้าตาเทดิสลบักบัสนิด้วยความมนึงง สมองเตม็ไปด้วยค�าถาม

 “อะ...อะไรนะครับ” แม้จะมีค�าถามเต็มหัว แต่ภูรินท์กลับพูดได้

แค่นั้น เช่นเดยีวกบัสนิ ถงึจะเป็นคนพูดมากแค่ไหน ตอนนี้กไ็ด้แต่อ้าปาก

ค้างด้วยความตกใจเท่านั้น

 “ตากบัยายชวนมลีกูสาวเพยีงคนเดยีว คอื แพร แม่ของไอ้สนิมนั” 

ตาเทดิบอก เขาจ้องหน้าภูรนิท์นิ่ง ครู่หนึ่งจงึพูด

 “ยี่สบิปีแล้ว นบัแต่วนัแรกที่ตาเจอหลานกบัพ่อของหลาน ถงึมนั

จะนานแค่ไหน แต่ตากย็งัจ�าเรื่องราวในคนืนั้นได้ด”ี 

ภรูนิท์พดูอะไรไม่ออก ที่ผ่านมา ตาเทดิ ยายชวน ป้าแพร ลงุโหมด 

และสนิ คอืครอบครวัเพยีงหนึ่งเดยีวที่เขาม ีแต่สิ่งที่ตาเทดิก�าลงับอกใน

ตอนนี้ กลบัท�าให้เขาสูญสิ้นในทุกสิ่งทกุอย่าง ตาเทดิทอดสายตาไปยัง

ผนืป่าที่แสงจนัทร์ก�าลงัโอบอาบเปลี่ยนสดี�ามดืให้เป็นขาวนวล

 “คนืนั้นเป็นคนืเดอืนหงาย ตานั่งอยู่บนห้างล่าสตัว์เหนอืโป่งลกึที่
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มีล�าห้วยไหลผ่าน เวลาน่าจะเป็นเที่ยงคืน แต่ป่าไม่ได้หลับเลย เสียง

จิ้งหรดี จกัจั่น ชะน ีกวาง หมู สตัว์ทกุตวัที่อยู่บรเิวณนั้นเหมอืนพร้อมใจ

กนักู่ร้อง เหมอืนพวกมนัก�าลงัร้องร�าท�าเพลง แล้วตากไ็ด้กลิ่นหอม มนั

ไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้ชนิดใดที่มีอยูใ่นป่า กลิ่นนั้นท�าให้ตาเคลิบเคลิ้ม

ราวกับอยู่ในสวนสวรรค์” ตาเทิดหยุดพูด เขาก�าลังฉีกยิ้มอย่างมีความ

สขุ รอยยิ้มนั้นท�าให้ภูรนิท์คดิถงึลงุโหมด...เป็นรอยยิ้มในลกัษณะเดยีวกนั

ไม่ผดิเพี้ยน ภูรนิท์สบตากบัสนิด้วยความแปลกใจ 

 “คณุตาครบั...” ภูรนิท์เขย่าขาตาเทดิ ชายชราเหมอืนจะได้สตจิงึ

หบุยิ้มเปลี่ยนมาถอนใจยาว

 “ตาเหมอืนถกูมนต์สะกดให้เพ่งมองไปในแนวป่า ที่ตรงนั้นเหมอืน

มดีวงจนัทร์อกีดวงก�าลงัฉายแสง มนัสกุสว่างและสวยงาม แสงนั้นเคลื่อน

ตวัช้าๆ มายงัลานหญ้าหน้าล�าห้วย ตาถงึได้เหน็ว่ามนัเป็นช้างเผอืกตวั

หนึ่งที่...สวยงามเหลอืเกนิ ดวงตาสขีาวเปล่งประกาย เมื่อมนัร้อง ตาเหน็

เพดานปากสขีาวของมนัชดัเจน เลบ็ขาว ขนขาวทั้งตวั แสงสว่างท�าให้

เหน็พื้นหนงัสขีาวอมแดง ขนหางขาว แม้กระทั่งอณัฑโกสยงัขาว มนัมี

ลกัษณะส�าคญัเจด็ประการของช้างมงคลครบถ้วน แต่ที่ท�าให้ตาตกตะลงึ

ที่สดุกค็อื บนหลงัของช้าง มคีนคนหนึ่งนั่งฟบุอยู่ ช้างตวันั้นค่อยๆ ทรดุ

ตวัลง เอยีงหลงัเหมอืนจะนอนหงาย ส่งร่างของคนคนนั้นให้กลิ้งลงจาก

หลงั...แล้วตากเ็หน็ว่า ชายคนนั้นอุ้มเดก็ทารกไว้ในอ้อมแขน เดก็คนนั้น

น่าจะมอีายไุม่กี่เดอืน” ตาเทดิหยดุพูดพร้อมกบัหนัมาจ้องหน้าภูรนิท์

 “เด็กคนนั้นก็คือหลาน” ภูรินท์อ้าปากค้าง...พลายจันทร์เพ็ญ  

ช้างเผือก...เรื่องเหล่านี้พ่อเคยเล่าเป็นนิทานให้ฟังเมื่อตอนที่เขายังเด็ก  

แต่เขาลมืเลอืนมนัไปแล้ว

 “นี่...เรื่องจริงเหรอครับตา” สินเอ่ยปากพูดเป็นครั้งแรก ตาเทิด

พยกัหน้า
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 “ตาไม่รู้ว่าหลานกับพ่อเป็นใคร มาจากไหน และช้างตัวนั้นพา 

พวกเธอมาได้อย่างไร แต่สภาพของปรุศิตอนนั้นบาดเจบ็สาหสั ส่วนหลาน

ยงัแบเบาะเกนิไป ดทีี่แพรเพิ่งคลอดสนิได้เดอืนเดยีว จงึมนี�้านมแบ่งให้

หลานได้ดูดกนิ” ตาเทดิมองภูรนิท์สลบักบัสนิแล้วว่า

 “พวกเธอถึงจะไม่ใช่พี่น้องร่วมท้อง แต่ก็ถือเป็นพี่น้องร่วมน�้านม

แม่เดยีวกนั”

 “จากนั้นเป็นยงัไงต่อครบั” ภูรนิท์ถามต่อ ตาเทดิหลบัตาทบทวน

ความจ�าแล้วบอก

“พ่อของหลานไม่มีอาวุธหรือทรัพย์สินติดตัวมา นอกจากสร้อย

จตรุธาตอุนันี้ ที่เขาบอกว่ามนัเป็นกญุแจ”

 “กุญแจ...อะไรครับ” ภูรินท์ถามพร้อมกับเพ่งแท่งแก้วในมือของ

ตาเทดิ

 “กญุแจที่จะพาหลานไปยงัที่ที่พ่อของหลานอยูไ่งล่ะ” ภรูนิท์ขมวด

คิ้ว

 “พ่อผมอยู่ไหน” 

 “ตาไม่รู้ รู้แต่ว่าพลายจนัทร์เพญ็มนักลบัมารบัพ่อของหลานกลบั

ไป” ยิ่งตาเทดิพูดไปเท่าไหร่ ภูรนิท์ยิ่งรู้สกึงนุงงมากขึ้นเท่านั้น เรื่องราว

ของเขากบัพ่อใกล้จะกลายเป็นนทิานอย่างที่สนิชอบพูดมากขึ้นทกุที

 “พ่อของหลานไม่ได้เล่าอะไรให้ตาฟังมากนกั และตาเองกไ็ม่กล้า

ถาม”

 “แล้ว...พ่อบอกอะไรเกี่ยวกบัสร้อยเส้นนี้บ้างครบั” ภูรนิท์ถามต่อ 

ตาเทดิส่งสร้อยจตรุธาตคุนืให้หลานชาย 

 “แท่งแก้วมสีี่ช่อง สี่ส ีสดี�าคอืธาตดุนิ สแีดงคอืธาตไุฟ สขีาวคอื

ธาตุลม และสีน�้าเงินคือธาตุน�้า สิ่งที่พ่อของหลานบอกตาก็คือ หลาน

ต้องตามหาดวงจิตแห่งธาตุทั้งสี่ให้พบและใส่มันไว้ในสร้อยจตุรธาต ุ
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อนันี้”

 “แล้วดวงจิตแห่งธาตุทั้งสี่คืออะไรครับ” สินเอ่ยถามพร้อมกับรับ

สร้อยจากภูรนิท์ไปดู

 “ตาก็ไม่รู้ แต่พ่อของหลานบอกว่าหลานจะรู้เองเมื่อเจอ...เก็บ 

มนัไว้ให้ด ีมนัคอืสิ่งเดยีวที่จะพาหลานไปพบพ่อได้” สนิคนืสร้อยจตรุธาตุ

ให้ภูรนิท์ ทั้งสามเงยีบไปพกัหนึ่ง ก่อนที่ภูรนิท์จะเอ่ยขึ้น

 “ตาพูดเหมอืน...พ่อจะไม่กลบัมาที่นี่อกี” ตาเทดิพยกัหน้า

 “ตารู้ตั้งแต่เขาถูกเกณฑ์ไปล่าพลายจันทร์เพ็ญแล้ว ไม่มีใครจับ

ช้างตัวนั้นได้หรอก แค่ได้เห็นก็เป็นเรื่องยากแล้ว ที่มันมาปรากฏตัวอีก

ครั้งก็เพียงเพื่อรับพ่อของหลานกลับไปเท่านั้น” ภูรินท์นิ่งเงียบ ขณะที่ 

ตาเทดิจดุไฟสบูบหุรี่ เสยีงจกัจั่นดงัระงม บ้านหลายหลงัปิดไฟนอนกนัแล้ว

 “แล้วท�าไมไม่รบัภูรนิท์ไปพร้อมกนัเลยล่ะครบั” สนิเอ่ยถาม 

 “ไม่รู้ส ิตาไม่ใช่ช้าง” ตาเทดิบอก เล่นเอาสนิแทบส�าลกัควนัไฟ

 “ท�าไมตาไม่บอกผมตั้งแต่วนัที่พ่อไป” ภูรนิท์ท้วง

 “เพราะ...ตายังหวังอยากจะให้เขากลับมา” ตาเทิดมีน�้าเสียงสั่น

เครอื ยี่สบิปีที่อยู่ด้วยกนัมา ตาเทดิรกัปรุศิเหมอืนลูกในไส้ และภูรนิท์ก็

เหมอืนเป็นหลานแท้ๆ ไม่ต่างจากสนิ

 “นี่สรปุว่า ภรูนิท์เป็นสารวตัรใหญ่ปลอมตวัมาใช่มั้ยครบั” สนิพดู

ขึ้น ไม่มใีครตอบ ไม่มใีครฮา เขาจงึเงยีบเสยีง

 “พ่ออยู่ที่ไหน จะปลอดภัยไหม แล้วผมจะเริ่มต้นยังไง” ภูรินท์

ร�าพงึ เขารู้สกึมดืแปดด้าน

 “พรุ่งนี้เช้า ตาจะพาหลานไปพบคนคนหนึ่ง เขาจะช่วยหลานได้”

 “ใครครบั” 

 “พรานจั่น...เขาเก่งเรื่องเดนิป่าและเป็นผู้รอบรู้ คล้ายๆ พวกโหร 

หมอผี หรือนักพยากรณ์ แล้วแต่ใครจะเรียก แต่ส�าหรับตา เขาเป็น 
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จอมพรานที่เหนือกว่าพรานใดๆ ในพื้นที่แถวนี้” ภูรินท์จ้องเข้าไปในป่า 

ในใจคดิถงึวนัที่พ่อจากไปพร้อมกบันายพรานคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน พ่อไม่ได้

สั่งลา ไม่ได้บอกอะไรที่เป็นลางไว้เลย นอกจากค�าว่า

 ‘เดี๋ยวเรากไ็ด้พบกนั’



บ้านของพรานจ่ัน ตัง้อยูโ่ดดเดีย่วในป่าลกึทางทศิตะวนัออก

ของหมู่บ้านที่ภูรินท์กับสินไม่เคยเดินทางมาถึง คนทั้งหมู่บ้านท่าแร้งไม่

เคยมใีครพูดถงึ หรอือาจจะไม่มใีครรู้ด้วยซ�้าว่าเขามตีวัตนอยู่ นอกจาก

ตาเทดิคนเดยีวเท่านั้น ด้วยเหตนุี้เองที่ท�าให้พรานจั่นที่ตาเทดิยกย่องว่า

เก่งนกัหนาจงึไม่ถูกเกณฑ์ไปล่าพลายจนัทร์เพญ็ด้วย  

 บ้านที่ประกอบไปด้วยเสาไม้สักหกต้น คาน ขื่อ และโครงสร้าง

อื่นๆ ของตวับ้านท�าจากไม้แดงที่ไม่ได้เลื่อยให้สวยงาม มองจากภายนอก

ภรูนิท์กร็ูว่้ามนัเกดิจากการตดัของมดีหรอืขวานคมกรบิ ผนงับ้านสานจาก

ไม้ไผ่ พื้นบ้านที่มองไม่เหน็จากภายนอกกค็งปูด้วยไม้ไผ่ล�าใหญ่ที่ถูกผ่า

ซีกไม่ต่างจากบ้านคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน บริเวณบ้านดูสะอาดสะอ้าน มี

สนามหญ้าสีเขียวขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถูกตัดแต่งราวกับมีคนสวนคอย

5

สร้อยจตุรธำตุ
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ดูแลรักษา ดอกไม้ป่านานาพรรณก�าลังเบ่งบานเรียกผึ้งและแมลงให้มา

ตอมไต่ เช่นเดยีวกบัไม้พะยงูต้นใหญ่หลายต้นที่ปกคลมุตวับ้านให้ร่มเงา 

บ้านนี้ไม่มรีั้ว ภรูนิท์จงึไม่รูว่้าอาณาเขตของบ้านครอบคลมุไปถงึไหน อาจ

จะเป็นป่าทั้งป่านี้เลยกไ็ด้

 “หลานเข้าไปก่อน ตาพนับหุรี่สบูแล้วจะตามไป” ตาเทดิบอกเมื่อ

ทั้งสองเดนิมาหยดุใต้ต้นพะยูงที่อยู่ใกล้ตวับ้านมากที่สดุ 

 “ครบั” ภูรนิท์รบัปากทั้งที่รู้สกึแปลกใจกบัท่าทลีงัเลของตาเทดิ  

บ้านพรานจั่นดูเงยีบเชยีบราวกบัไม่มใีครอยู ่ภรูนิท์ก้าวเดนิไปตาม

ปกต ิไม่ได้คดิว่าจะมอีนัตราย แต่ความประมาทเพยีงนดิเดยีวกท็�าให้เท้า

ของเขาเตะเถาวัลย์ที่วางเรี่ยอยู่กับพื้น มันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจาก

เถาวลัย์ธรรมดา แต่อนัตรายกลบัซกุซ่อนอยูใ่นความธรรมดานั้นได้อย่าง

มิดชิด ทันทีที่เถาวัลย์ถูกกระทบ เสียงหวือก็ดังมาจากด้านซ้าย ภูรินท์

มองด้วยหางตากเ็หน็หอกไม้ขนาดใหญ่พุง่ออกมาจากข้างต้นพะยงู ภรูนิท์

กระโดดหลบพร้อมกับคว้าหอกไม้ปลายแหลมนั้นไว้ มันมีขนาดใหญ่

ประมาณแขน ยาวหนึ่งวา แรงส่งของหอกท�าให้ภูรนิท์หวัทิ่มท�าท่าจะปัก

ลงพื้น ที่นั่น ภูรนิท์เหน็ใบไม้กองสมุอยู่ซึ่งดูผดิปกต ิเขาทิ่มปลายหอกลง

ไปส�ารวจจงึพบว่ามนัเป็นหลมุลกึที่ถกูขดุเอาไว้และในหลมุนั้นมไีม้ปลาย

แหลมหลายแท่งปักรอไว้ต้อนรับอะไรก็ตามที่จะตกหล่นลงไป ด้วย

ความเรว็ดจุสายลม ภูรนิท์วางหอกในแนวขวางทาบทบัปลายแหลมของ

แท่งไม้ที่ปักอยู่ด้านล่าง แล้วจงึดดีตวัตลีงักากลบัหลงัมายนือยู่ปากหลมุ

พร้อมๆ กบัที่แหปากหนึ่งลอยลงมาจากยอดพะยงู แต่ก่อนที่มนัจะครอบ

ตวัเขาได้ ภรูนิท์กต็วดัหอกหมนุเป็นวงรวบแหให้พนัหอกเอาไว้ เสยีงแกรก

กรากดงัมาจากพุม่ไม้ ภรูนิท์จงึซดัหอกที่มแีหพนัรอบออกไป เงาร่างหนึ่ง

กระโดดหลบ หอกไม้จงึปักดนิบรเิวณที่เกดิเสยีงนั้นดงัฉกึ!

 เสียงปรบมือดังขึ้นสามครั้งพร้อมกับการปรากฏตัวของชาย 
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คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเสยีงแกรกกรากในพุ่มไม้

 “ฝีมอืดนีี่...ใครกนัตาเทดิ” ชายคนนั้นมองผ่านภรูนิทไ์ปยงัตาเทดิ

ที่เดนิคาบบหุรี่ขี้โยเข้ามา

 “หลานชายฉนัเอง ภูรนิท์ รู้จกักบัพรานจั่นเสยีส”ิ ตาเทดิแนะน�า 

ภูรินท์ยกมือไหว้พรานจั่นตามธรรมเนียม พรานจั่นมองส�ารวจชายหนุ่ม

เบื้องหน้าอย่างพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ภูรินท์เองก็มองส�ารวจพรานจั่น

อยู่เงยีบๆ พรานจั่นไม่ได้อายมุากอย่างที่คดิไว้ เพราะเท่าที่ประเมนิจาก

สายตา พรานจั่นน่าจะมีอายุสักสามสิบปี ร่างกายก�าย�า มีมัดกล้ามที่ 

แข็งแรง สูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร อยู่ในชุดกางเกงยีนสีน�้าเงินซีด  

เสื้อเชิ้ตสนี�้าตาล สวมหมวกสนี�้าตาลที่ท�ามาจากหนงัลกูววั การแต่งกาย

ของเขาเหมอืนคนเมอืงมากกว่าจะเป็นนายพรานป่า อกีทั้งรูปร่างหน้าตา

และผวิพรรณกด็ูไม่เหมอืนชาวเขาที่ต้องตากแดดตากลมเลยสกันดิ

 “เข้ามาในบ้านก่อนสิ” พรานจั่นชวนคนทั้งสองพร้อมกับเดินน�า

ขึ้นบ้าน ก่อนจะเชญิให้ตาหลานนั่งรบัลมบนระเบยีง ภรูนิทเ์พิ่งจะเหน็วา่ 

จากระเบยีงบ้านที่สูงจากพื้นเพยีงสองเมตร กท็�าให้เขาสามารถมองเหน็

ทวิเขารอบๆ ได้กว้างไกล โดยเฉพาะหลงับ้านที่ลาดลกึลงไปสูล่�าธารสาย

เลก็ที่มนี�้าไหลตลอดปี สงัเกตได้จากต้นไม้ประเภทมอส เฟิร์นที่ขึ้นปกคลมุ

อย่างหนาแน่น บนต้นไม้ใหญ่มกีล้วยไม้หลากสปีระดบัประดาราวกบัเป็น

รีสอร์ตที่สร้างรอรับนักท่องเที่ยว สิ่งที่ท�าให้ภูรินท์สนใจเป็นพิเศษคือ ที่

บ้านพรานจั่นมีแผงโซล่าเซลล์สี่แผง มีโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ

ดาวเทยีม เครื่องเสยีง และหลอดไฟอกีสองดวง บนต้นไม้ยงัมหีลอดไฟ

ที่มโีซล่าเซลล์ขนาดเลก็แปะอยู ่มนัจะส่องสว่างโดยอตัโนมตัเิมื่อฟ้ามดื...

เขาไม่มอีะไรเหมอืนอย่างที่ภูรนิท์คาดคดิไว้แม้แต่น้อย

 “ดื่มน�้าก่อนส”ิ พรานจั่นยกน�้ามาเสร์ิฟ ภรูนิท์พบว่ามนัเยน็ฉ�่ากว่า

ปกต ิพรานจั่นดงึเชอืกเส้นหนึ่งที่ผูกตดิกบัราวระเบยีงขึ้นมา ปลายเชอืก
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อีกด้านจุ่มอยู่ในล�าธาร เชือกเส้นเล็กถักเป็นรูปตะกร้าและมีสาลี่ดอย 

ผลสนี�้าตาลหลายลกูอยูภ่ายใน พรานจั่นหยบิมาปอกเปลอืกและผ่าใส่จาน

อย่างคล่องแคล่ว เนื้อสขีาวนวลของสาลี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสสีนมิเมื่อต้องลม

 “ตู้เย็นของฉันยังใช้ได้เสมอ” เขาบอกเมื่อเห็นภูรินท์กับตาเทิด

แสดงสหีน้าชื่นชมรสชาตหิวานกรอบของสาลี่ดอยแช่เยน็

 “โชคดมีากเลยที่วนันี้พรานจั่นอยู่บ้าน” ตาเทดิพูดขึ้น ขณะที่อกี

ฝ่ายส่ายหน้าช้าๆ

 “ตาเทดิกร็ูอ้ยูแ่ล้ว ว่าช่วงข้างแรมฉนัอยูบ้่านเสมอ” ทั้งสองหวัเราะ

ให้กนั ภูรนิท์อดสงสยัไม่ได้ว่าพรานจั่นคนนี้เป็นใคร สนทิกบัตาเทดิมาก

น้อยแค่ไหน ท�าไมคนในหมู่บ้านถงึไม่มใีครรู้จกัเขา และท่าทางของเขา

ท�าไมดูไม่เหมอืนนายพราน หมอดูหรอืนกัพยากรณ์อะไรเลยสกันดิ แล้ว

ข้างขึ้นข้างแรมมนัส่งผลอะไรกบัการอยู่บ้านหรอืไม่อยู่บ้านของเขา 

 “มอีะไรหรอืถงึได้พา ‘หลานชาย’ มาหาฉนัถงึที่นี่” พรานจั่นถาม 

เขาเน้นเสยีงที่ค�าว่าหลานชายราวกบัจะบอกว่าตาเทดิไม่อาจปิดบงัอะไร

เขาได้ ซึ่งอกีฝ่ายกร็ู้ดี

 “เรื่องพลายจนัทร์เพญ็” ตาเทดิบอก พรานจั่นพยกัหน้า

 “ช้างจ้าวเชอืกนั้นน่ะเหรอ”

 “ใช่ มนัมาปรากฏตวัและกห็ายไป”

 “พร้อมกบัพ่อของเดก็คนนี้” พรานจั่นชี้นิ้วมาที่ภูรนิท์ที่มองอย่าง

ตกตะลงึ

 “ใช่...แล้วก็เรื่อง...” ตาเทิดหยุดพูด แต่มองมาที่ภูรินท์และ 

พยกัหน้าให้ ภูรนิท์จงึถอดสร้อยจตรุธาตสุ่งให้ พรานจั่นรบัมาดู มอืเขา

สั่นสะท้านเพยีงครู่เดยีวกก็ลบัมาเป็นปกติ

 “สร้อยจตุรธาตุ” พรานจั่นร�าพึงออกมาเบาๆ แต่ก็มากพอที่จะ

ท�าให้ภูรนิท์แปลกใจที่แม้แต่พรานจั่นกร็ู้จกัสร้อยเส้นนี้ พรานจั่นจบัแท่ง
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แก้วพลิกไปพลิกมาก่อนจะหยุดนิ่งเมื่อเห็นตัวอักษรขนาดเล็กที่สลักไว้

ด้านหลงั 

 “เธอได้มนัมายงัไง” พรานจั่นมองตรงมาที่ภูรนิท์ 

 “เอ่อ...มนัเป็นของพ่อครบั” ภูรนิท์ตอบ พรานจั่นหลบัตาลงครูห่นึ่ง

ค่อยลมืตาและพูดขึ้น

 “สร้อยจตุรธาตุ ที่กักเก็บพลังงานจากดวงจิตแห่งธาตุทั้งสี่ และ

ยังเป็นกุญแจไขประตูสู่ใจกลางนครบังบด ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถผ่าน

เข้าไปได้ถ้าไม่มดีวงจติแห่งธาตดุนิ น�้า ลม ไฟ หรอืสตัว์เทพเจ้าน�าทาง” 

ค�าพูดของพรานจั่นท�าให้ภูรนิท์ขนลกุเกรยีว เขาเคยได้ฟังนทิานเกี่ยวกบั

นครบงับดจากปากของพ่อเมื่อนานมาแล้ว

 “พลายจนัทร์เพญ็ที่พวกเราเรยีก แท้จรงิคอืสตัว์เทพเจ้า พ่อของ

เธอเดนิทางเข้าออกนครแห่งนี้โดยอาศยัช้างตวันั้น”

 “ตวัหนงัสอืที่ข้างหลงัเขยีนว่าอย่างไรครบั” ภูรนิท์เอ่ยถาม

 “มันเป็นคาถาที่ต้องใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ อย่างแรกไว้ใช้

ส�าหรับเปิดประตู บรรทัดแรกเขียนด้วยภาษาของพยัคฆ์นคร บรรทัดที่

สองเป็นภาษาของชาวบาดาลนคร ส่วนบรรทดัที่สามเป็นภาษาของชาว

เวหานคร และบรรทัดสุดท้ายเป็นภาษาของปฐพีนคร การจะเข้าประตู

แต่ละบานต้องท่องคาถาทีละบรรทัดเท่านั้น ประการที่สอง คาถานี้มี

อ�านาจในการปลดปล่อยพลังจากดวงจิตทั้งสี่ เมื่อถึงคราวต้องใช้ ก็จง

ท่องคาถาทั้งสี่บรรทัดให้จบในรอบเดียว” พรานจั่นบอก เมื่อเห็นภูรินท์

กบัตาเทดิมสีหีน้างนุงง เขาจงึอธบิายต่อ

 “นครบังบด เปรียบเสมือนลูกบอลทรงกลมที่มีด้วยกันสี่ชั้น ชั้น

นอกสดุเป็นพื้นที่ของพยคัฆ์นคร ชั้นที่สองเป็นบาดาลนคร ชั้นที่สามเป็น

เวหานคร และชั้นในสดุถงึเป็นปฐพนีคร นครบงับดคอืสถานที่ซึ่งผู้บ�าเพญ็

เพยีรใช้เป็นที่หลบลี้จากกเิลส และความวุน่วายต่างๆ เพื่อจดุประสงค์ใน
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การบรรลธุรรมขั้นสงู ทกุชวีติในนครบงับดต่างใฝ่ฝันที่จะพาตวัเองเข้าไป

อยู่ที่ชั้นในสดุ ซึ่งคอืปฐพนีคร ทางเดยีวที่พวกเขาจะเข้าไปอยู่ได้คอืต้อง

ฝึกจติสมาธแิละบรรลธุรรมเท่านั้น”

 “แล้วกญุแจนี่ล่ะครบั” ภูรนิท์เอ่ยถาม สายตาจบัจ้องอยูท่ี่แท่งแก้ว

ทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตดั

 “นี่เป็นสิ่งแปลกประหลาดอกีอย่างหนึ่ง คะเนจากภาษาที่จารกึไว้

ด้านหลังเหมือนกับว่าเราต้องอ่านคาถาของพยัคฆ์นครเพื่อเข้าไปสู่

บาดาลนคร และอ่านภาษาของบาดาลนครเพื่อเข้าสู่เวหานคร”

 “ถ้ามีคาถาที่ตายตัวอย่างนี้ ท�าไมพวกเขาไม่ใช้คาถาเปิดประตู

เข้าไปล่ะครบั” ภูรนิท์ถามต่อ พรานจั่นมสีหีน้าครุ่นคดิ

 “คาถาจะใช้ได้ผลเมื่อมพีลงัจากดวงจติแห่งธาตหุนนุเสรมิ” พราน

จั่นบอก ภูรนิท์สบตากบัตาเทดิด้วยความสงสยั 

 “พ่อเกี่ยวข้องอะไรกับนครบังบดครับ” ภูรินท์ถามต่อ พรานจั่น

ส่ายหน้า

 “ฉันไม่รู้...ฉันไม่รู้ทุกเรื่องอย่างที่เธอคาดหวังหรอกนะ โลกนี้มัน 

ซบัซ้อนยากที่จะเข้าใจให้แจ่มแจ้งได้ แต่สร้อยจตรุธาตนุี้ การที่มนัเกดิขึ้น

มาต้องมเีหตผุลรองรบั”

 “ยงัไงครบั” ภูรนิท์เอ่ยถาม

 “ดวงจิตแห่งธาตุคือขุมพลังขับเคลื่อนให้แต่ละนครด�ารงอยู่ได้ 

เหมอืนโลกที่ต้องอาศยัพลงัจากดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ หรอืพลงัแห่งดนิ 

น�้า ลม ไฟ นั่นแหละ หากใครสามารถรวบรวมดวงจติแห่งธาตทุั้งสี่ไว้ด้วย

กันได้ คนคนนั้นก็จะมีพลังอ�านาจครอบครองนครบังบดได้ทั้งหมด”  

คนทั้งสามต่างเงียบไปพักใหญ่ ภูรินท์รับสร้อยจตุรธาตุมาถือไว้ในมือ 

พลกิไปพลกิมาราวกบัจะค้นพบค�าตอบ พรานจั่นเอ่ยถามความเป็นมาของ

ปุริศกับภูรินท์จากตาเทิด ซึ่งตาเทิดก็เล่าให้ฟังเหมือนอย่างที่เคยเล่าให ้
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ภูรนิท์ฟังเมื่อคนื

 “เธอถกูก�าหนดให้เป็นบคุคลส�าคญัของนครบงับด เธอมภีารกจิที่

ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้” พรานจั่นบอกภูรนิท์

 “หมายความว่าไงครบั”

 “การที่สร้อยเส้นนี้ตกอยูใ่นมอืเธอ กเ็ป็นเครื่องบ่งบอกได้เป็นอย่าง

ดี เธอต้องรวบรวมดวงจิตทั้งหมดไว้ในสร้อยจตุรธาตุให้ได้ ส่วนจะเพื่อ

อะไร เพื่อใคร หรอืจะเกดิอะไรขึ้นต่อไป ฉนัไม่รู้จรงิๆ”

 “แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรคอืดวงจติแห่งธาต”ุ ภูรนิท์ถามต่อ รู้สกึ

ถงึแรงกดดนัมหาศาลโถมทบัลงบนบ่า

 “เธอจะรูเ้องเมื่อได้เจอกบัมนั” ค�าพูดของพรานจั่นท�าให้ภรูนิท์หนั

สบตากบัตาเทดิโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะนั่นเป็นค�าพูดเดยีวกนักบัที่พ่อเคย

บอกตาเทดิเอาไว้

 “แล้ว...ผมจะเริ่มต้นยังไงครับ” ภูรินท์ถามค�าถามเดียวกับที่เคย

ถามตาเทดิ พรานจั่นจบัมอืของภูรนิท์ขึ้นมาดูทั้งสองข้าง ตอนนี้เขาเริ่ม

จะเหมอืนหมอดูที่ดูลายมอืแล้ว

 “เธอชื่ออะไร” พรานจั่นถาม

 “ภูรนิท์ครบั”

 “รู้ไหม ภูรนิท์หมายถงึอะไร” พรานจั่นถาม ชายหนุ่มส่ายหน้า

 “ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดนิ เธอคอืตวัแทนของธาตดุนิ”

 “แล้ว...เอ่อ...ดวงจติของธาตดุนิล่ะครบั ผมจะไปหาได้จากที่ไหน” 

ค�าถามนั้นท�าให้พรานจั่นยิ้มออกมา

 “มันอยู่ที่นี่แล้ว” พรานจั่นชี้ไปที่หน้าอกบริเวณหัวใจของภูรินท์

แล้วพูดต่อ

 “แต่เธอไม่เคยเหน็มนั เธอต้องฝึกสมาธ ิ มสีต ิ หมั่นบ�าเพญ็บญุ

ภาวนา เมื่อจิตใจเธอกล้าแข็งจนถึงที่สุด ดวงจิตแห่งธาตุจะปรากฏ 
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ออกมาให้เหน็เอง”

 “ไม่ง่ายเลยนะครบั” ภูรนิท์ว่า

 “ใช่ นอกจากเธอต้องตามหาดวงจิตของธาตุอื่นๆ เธอเองก็ต้อง

สร้างดวงจติแห่งธาตดุนิของเธอขึ้นมาเองด้วย”

 “แล้วดวงจติของสามธาตทุี่เหลอืล่ะครบั มนัอยู่ที่ไหน” พรานจั่น

วางมอืภูรนิท์ลง เขาชี้นิ้วไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื

 “พยคัฆ์นคร คอืด่านแรกที่เธอต้องเข้าไป ที่นั่นมดีวงจติของธาตุ

ไฟ เธอต้องได้ดวงจิตของธาตุไฟก่อน แล้วมันจะน�าทางเธอไปสู่ดวงจิต

ของธาตอุื่นๆ ที่เหลอื”

 “พยคัฆ์นคร” ภูรนิท์พมึพ�าชื่อนี้ออกมา 

 “ฉนัเคยไปที่นั่นเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ไปถงึแค่ชานเมอืงเท่านั้นก็

ต้องเผ่นกลบั ที่นั่นอนัตราย ไม่ว่าจะเป็นคน ป่า หรอืสตัว์” พรานจั่นนิ่ง

ไปครู่หนึ่ง เขาหลบัตา ก่อนจะครางออกมาเบาๆ 

“อา...ดวงจติแห่งธาตไุฟ มนัพร้อมที่จะเผาไหม้ทกุคนที่อยู่ใกล้ทั้ง

กายและใจ ถ้าเธอมจีติใจที่ไม่เข้มแขง็พอ เธอจะไม่มวีนัหลดุลอดออกมา

จากพยัคฆ์นครได้ และค�าตอบของค�าถามทั้งหมด รวมถึงความหวังใน

การตามหาพ่อของเธอกจ็ะจบลงเพยีงแค่นั้นเอง” ภรูนิท์นิ่งเงยีบ นกึหวั่น

กบัการต้องเดนิทางไกลและภยนัตรายที่รออยู ่พรานจั่นลมืตาแล้วพดูต่อ

 “แต่ต้องจ�าไว้อย่างหนึ่งว่า ดวงจิตแห่งธาตุจะมีพลังอ�านาจก็ต่อ

เมื่อผู้เป็นเจ้าของเตม็ใจมอบให้เธอเท่านั้น”

 “หมายความว่า...”

 “เธอไม่สามารถได้มนัมาด้วยการฆ่า เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น มนั

จะไม่มปีระโยชน์อะไรเลย” ทั้งสามนิ่งเงยีบไปครู่ใหญ่ ต่างคนต่างจมอยู่

กบัความคดิของตวัเอง ก่อนที่ตาเทดิจะพูดขึ้น

 “ภูรินท์มีเวลามากแค่ไหน เพราะการที่จู่ๆ พลายจันทร์เพ็ญก็
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ปรากฏตวัขึ้นมานั้น มนัน่าจะมเีหตอุะไรสกัอย่างเกดิขึ้นกบัปรุศิ” ค�าพูด

ของตาเทดิ ท�าให้ภูรนิท์เป็นห่วงพ่อขึ้นมาทนัที

 “เท่าที่ฉนัรู ้ที่นั่นก�าลงัเกดิสงคราม และเธอสามารถเปลี่ยนแปลง

มันได้” พรานจั่นบอก ภูรินท์ส่ายหน้าช้าๆ เหมือนยังไม่ค่อยเชื่อถือ 

เท่าไหร่ แต่กอ็ดที่จะถามต่อไม่ได้

 “แล้ว พยคัฆ์นครอยูไ่กลไหมครบั มถีนนหนทางไปถงึไหม” ภรูนิท์

เอ่ยถาม

 “เลกิพูดเรื่องถนนไปได้เลย เธอต้องเดนิเท้าเท่านั้น ระยะทางฉนั

ไม่รู ้รูแ้ต่ว่ามนัอยูใ่จกลางของป่าไพรด�า ที่ซึ่งคนภายนอกย่างกรายเข้าไป

ไม่ถงึง่ายๆ ที่นั่นจะมภูีเขาพยคัฆ์ ที่เรยีกอย่างนั้นเพราะมนัมรีปูร่างเหมอืน

เสอืตวัใหญ่ซึ่งหมอบอยูก่บัพื้น ตรงส่วนที่ดูคล้ายหวัเสอืจะมถี�้าขนาดใหญ่ 

ซึ่งกค็อืส่วนปากของเสอืที่อ้าไว้รอเหยื่อที่จะเดนิเข้าไป เธอต้องเดนิเข้าไป 

สดุทางนั้นแหละคอืเขตของพยคัฆ์นคร”

 “พรานจั่นพอจะบอกทางผมไปยงัภูเขาลูกนั้นได้ไหมครบั” ภูรนิท์

เอ่ยถาม รู้สกึท้อตั้งแต่ยงัไม่ได้เดนิทางด้วยซ�้า

 “มนัอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของที่นี่ เธอต้องใช้เขม็ทศิช่วย

แล้วละ” ภูรนิท์นิ่งงนั เรื่องทกุอย่างมนัเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็จนเขาจบัต้น

ชนปลายไม่ถูก แล้วเสยีงของตาเทดิกด็งัขึ้น 

 “พรุง่นี้เช้า...พรุง่นี้เช้าหลานต้องออกเดนิทาง ความเป็นความตาย

ของพ่อหลานขึ้นอยู่กับสร้อยจตุรธาตุเส้นนี้ หลานจะเสียเวลาไม่ได้อีก

แล้ว” 

 “งั้นผมต้องรีบกลับไปเตรียมตัว” ภูรินท์บอก พรานจั่นสบตา 

ภูรนิท์ก่อนจะลกุขึ้น

 “รอฉนัครูห่นึ่ง” พูดจบ เขากเ็ดนิเข้าบ้าน ไม่นานจงึออกมาพร้อม

กับดาบคู่หนึ่งที่ฝักดาบไขว้กันไว้เป็นรูปกากบาทส�าหรับสะพายหลัง  
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เมื่อถอดดาบออกจากฝัก ภูรนิท์กพ็บว่ามนัเป็นดาบสเีขยีวอมเทาที่ตขีึ้น

จากเหลก็กล้า ตวัดาบอ่อนลู่ราวกบัแส้ แต่คมกรบิยิ่งกว่าดาบใดๆ ที่เขา

เคยเหน็

 “นี่เป็นดาบเหล็กไหลที่อาจารย์ของฉันมอบให้ก่อนท่านเสียชีวิต 

มนัจะเป็นประโยชน์แก่เธอ”

 “ผมเอาปืนไปไม่ได้เหรอครบั” ภูรนิท์นกึถงึปืนไรเฟิลของพ่อที่ยงั

แขวนอยู่บนฝาบ้าน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าดาบที่ไม่เคย

จบัมาก่อนเลยในชวีติ

 “ถ้าเธอเอาปืนไป เธอต้องหาเกวียนบรรทุกลูกกระสุนไปด้วย 

เพราะคงต้องยิงอะไรหลายอย่าง แต่เมื่อเธอต้องเดินทางคนเดียว 

สัมภาระก็ควรต้องน้อยชิ้น ดาบ จึงเป็นอาวุธที่เหมาะที่สุด ถ้าจะม ี

อย่างอื่นกค็งเป็นธนูหรอืมดีสั้น ที่เธอพอจะพกไปได้”

 “ขอบคุณพรานจั่นมากครับ” ภูรินท์กล่าวขณะรับดาบเหล็กไหล

มากวัดแกว่ง เขารู้สึกถึงน�้าหนักของตัวดาบที่ก�าลังพอดี ขนาดก็ถือได้

ถนดัมอื และมนัยงัสะพายไว้ด้านหลงัได้โดยไม่เกะกะ

 “เป็นเกยีรตขิองฉนัมากกว่า” พรานจั่นพูดพร้อมกบัรอยยิ้มปรศินา 

ภูรินท์กับตาเทิดจึงขอตัวกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวเดินทาง พรานจั่นเดิน 

เข้าห้อง หยิบผ้าจีวรที่พับเก็บไว้อย่างดีออกมาดู น�้าตาซึมออกมาโดย 

ไม่รู้ตวั ก่อนจะพูดกบัตวัเองด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื

 “เจ้าอาวาส ข้าได้ท�าตามค�าสั่งของท่านแล้ว” 

หลังจากภูรินท์กับตาเทิดเดินทางไปหาพรานจั่นไม่นาน  

หว่องกม็าตามสนิที่บ้าน โดยบอกว่าครูไหมมเีรื่องส�าคญัจะบอก เมื่อสนิ

เดนิทางมาถงึสนามซ้อมมวย ครูไหมจงึกวกัมอืเรยีกให้เขาเข้าบ้าน

 “มเีรื่องอะไรหรอืครบัครู” สนิเอ่ยถาม 
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 “เมื่อคืนพ่อหลวงกับชาวบ้านออกตามหานายพรานคนที่เหลือ” 

ครูไหมบอก

 “แล้วเจอไหมครบั” สนิถาม ครูไหมส่ายหน้าและบอก

 “ไม่เจอพวกนายพราน แต่เจอพวกของครูไพรวลัย์”

 “เจอพวกนั้นที่ไหนครบั” สนิเอ่ยถามด้วยความสนใจ เพราะเขา

คิดว่าครูไพรวัลย์กับลูกศิษย์น่าจะกลับเข้าเมืองเชียงใหม่ไปตั้งแต่หัวค�่า

แล้ว 

 “ไอ้มิ่งที่พ่อหลวงสั่งให้กลับมาบอกข่าว มันบอกว่าเห็นพวกนั้น

จอดรถอยู่ริมทางจึงเข้าไปแอบดู ครู่หนึ่งก็มีรถปิ๊กอัปคันหนึ่งมารับไป  

พ่อหลวงกับพวกจึงขี่ม้าตามไปดู พบว่าครูไพรวัลย์กับพวกเดินทางไป

ฟาร์มของพ่อเลี้ยงกระทงิ” สนิขมวดคิ้วด้วยความสงสยั พ่อเลี้ยงกระทงิ

คือผู้ทรงอิทธิพลในอ�าเภอ มีธุรกิจไร่ชาและบ่อนชนแมงกว่างเป็นของ 

ตวัเอง แต่ทกุคนในพื้นที่ต่างรูด้ว่ีาเขาเป็นเจ้าพ่อยาเสพตดิรายใหม่ต่อจาก 

ขนุส่า และยงัมกีารตดิต่อซื้อขายอาวธุกบัชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน

 “ครูไพรวัลย์รู้จักกับพ่อเลี้ยงกระทิงด้วยเหรอครับ” สินเอ่ยถาม  

ครูไหมพยกัหน้า

 “พ่อเลี้ยงกระทงิไม่ได้เป็นแค่นกัธรุกจิหรอืผูส้นบัสนนุด้านการเงนิ

แก่นักการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยคาดเชือกตามแนว

ชายแดนไทยพม่าอีกด้วย เหตุนี้เอง ไพรวัลย์จึงสนิทสนมกับพ่อเลี้ยง

กระทงิ”

 “แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกบัพวกเรายงัไงครบั” สนิถามต่อ 

 “ไม่มใีครรู้นสิยัของไพรวลัย์ได้ดเีท่ากบัครูอกีแล้ว มนัไม่เคยยอม

แพ้ใคร แต่ครั้งนี้ ลูกศษิย์ของมนัแพ้นอ็กภูรนิท์จนหมดรูป ตวัมนัยงัถูก

เธอหักแขนได้เพราะใช้ลูกไม้มวยไทยเพียงท่าเดียว ย่อมสร้างความ

อับอายและโกรธแค้นให้มัน” ครูไหมหยุดพูดครู่หนึ่ง สินได้แต่จ้องหน้า 
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รอฟังค�าพูดต่อไปด้วยใจระทกึ

 “ไพรวลัย์ขอให้พ่อเลี้ยงกระทงิจดัการกบัเธอ”

 “ผม” สนิชี้นิ้วที่จมูกตวัเอง ครูไหมพยกัหน้า

 “เป้าหมายอนัดบัแรกของมนัคอืเธอ” ครูไหมย�้า

 “มนัจะท�าอะไรผม” สนิเอ่ยถาม รูส้กึน�้าลายเหนยีวจนไม่สามารถ

กลนืลงคอได้

 “พ่อหลวงปิงบอกว่า เท่าที่แอบฟัง พวกนั้นจะจดัมอืปืนมาล่าเธอ

กบัภูรนิท์” 

ได้ฟังถงึตรงนี้สนิถงึกบัหน้าซดี 

 “ได้ยงัไง บ้านเมอืงมขีื่อมแีป ผมยงัเดก็ เป็นเยาวชน ยงัเรยีนไม่

จบ ลกูเมยีกย็งัไม่ม ียงัไม่ได้บวชให้พ่อกบัแม่ด้วยซ�้า” สนิพดูไม่หยดุปาก

จนครูไหมต้องตบบ่าปลอบโยน

 “ใจเย็นๆ ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆ แล้วพ่อเลี้ยงกระทิงรับปากจะช่วย 

ไพรวลัย์หรอืเปล่า ที่ครูบอกเธอกเ็พื่อให้เธอระวงัตวัให้ด ี ทางที่ดคีวรจะ

หลบไปอยู่ที่อื่นสกัพกั รอให้เรื่องมนัซาก่อนแล้วค่อยกลบัมา”

 “ครูจะให้ผมหลบไปไหน พ่อแม่ตายายผมอยู่ที่นี่ อีกอย่าง ผม 

ไม่ได้ฆ่าใคร ไม่ได้ท�าผดิกฎหมาย”

 “ประเดน็มนัอยู่ที่พวกเขาจะมาฆ่าเธอต่างหาก แต่ครูรบัปากเธอ

ได้อย่างหนึ่ง ถ้าพวกมนักล้าบกุมาที่หมู่บ้าน ครูจะไม่ไว้ชวีติพวกมนัแน่ 

สิ่งที่ครูห่วงก็คือ พวกมันจะลอบกัดเธอตอนเผลอหรือตอนที่เธอออกไป

เรยีนหนงัสอืในเมอืง” 

สนิเป่าลมออกปากด้วยความหนกัใจ อกีไม่กี่วนัมหาวทิยาลยักจ็ะ

เปิดเทอม เขากบัภูรนิท์ต้องเข้าเมอืงเชยีงใหม่ไปเรยีนหนงัสอื และถ้าอยู่

ในเมอืง ใครจะคุ้มครองเขาได้

 “แล้ว...ครูคดิว่าผมกบัภูรนิท์ต้องไปตอนไหน”



Kula   79

 “ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะตอนนี้พวกผู้ชายบ้านเราเข้าป่าตามหาพวก 

นายพรานกนัหมด ถ้ามนับกุมาในคนืนี้ เราอาจต้านไม่อยู่” 

สนิไม่พดูอะไรต่ออกี เขาไม่พูดจนกระทั่งกลบัมาถงึบ้าน เดนิวนไป

เวยีนมาราวกบัเสอืตดิจั่น พ่อกย็งัไม่หายด ีสตยิงัเลอะเลอืน ดทีี่มแีม่คอย

ดูแลอย่างใกล้ชดิ คอยป้อนข้าวป้อนน�้า สภาพร่างกายของพ่อค่อยฟื้นฟู

ก�าลังกลับมาได้ สินไม่รู ้จะระบายความกลัดกลุ ้มกับใคร โชคดีที่ 

ตอนนั้นเขาเหน็ภูรนิท์กบัตาเทดิเดนิออกมาจากแนวป่า จงึวิ่งไปหา


