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จุลศักราชได้ ๑๒๓๓ ตัว ปีรวงเม็ด

(พ.ศ. ๒๔๑๔ ปีมะแม) 

"ตวัเฮาขอตัง้สตัย์อธษิฐาน ท่ีเอ้ืองป่าสแีสดข้ึนงามห้ัน แลใกล้บึงกว้างใหญ่ 

ขอห้ือเจ้าพีอิ่นภอูย่าได้ไปฮอดแลได้ปะรุง่แก้วเป็นเดด็ขาด (ตวัเราขอตัง้สตัย์ 

อธิษฐาน ที่เอื้องป่าสีแสดขึ้นงามนั้น แลใกล้บึงกว้างใหญ่ ขอให้เจ้าพี่อินภู

อย่าได้ไปถึงและได้เจอรุ่งแก้วเป็นเด็ดขาด)" 

"โอม..." เสียงพึมพ�าสวดคาถาดังก้องกังวานท่ัวป่าใหญ่ หญิงสาว 

ผมสดี�าเป็นมันขลบัเกล้ามวยข้ึนสงูปักด้วยป่ินสทีองนัง่หลบัตาไหว้อยู่กลาง

ปะร�าพิธี ท่ามกลางท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงดารา

เปรีย้ง! ฉับพลนัสายฟ้ากฟ็าดลงมาก่อนปล่อยสายฝนโหมกระหน�า่ลง

มาอย่างหนักทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเค้าว่าจะตกแม้แต่น้อย

นยัน์ตาด�าคมบนดวงหน้าหมดจดงดงามลมืขึน้ หลงัจากมีเสยีงแหบปร่า 

ของชายชราผมสีขาวโพลนเอ่ยบอกว่า "เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหล้า..."

เสียงฝีเท้าว่ิงย�่าไปอย่างถี่รัวดังขึ้นกลางป่า ชายหนุ่มวิ่งฝ่าต้นหญ้า

บทนำ�
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และเถาวลัย์รกเรือ้ไปอย่างเร่งร้อน นยัน์ตากก็วาดหาบรเิวณท่ีพอจะหลบซ่อน 

ไปตลอดทางท่ีวิง่ผ่าน ทว่ากลุม่คนซ่ึงวิง่ตามหลงัมาดจูะมฝีีเท้าจดักนัทุกคน 

ท้ังยังแรงดไีม่มตีก จนตอนนีร้ะยะห่างระหว่างชายหนุม่และคนไล่ตามเหลอืน้อย 

ลงทุกที

ท่ามกลางป่าดงพงพีรกชฏัท้ังยังมีขอนไม้เตม็ไปด้วยตะไคร่สเีขียวครึม้ 

นอนขวางทางเป็นระยะๆ ท�าให้ยากจะวิง่หนไีด้สะดวก แต่แม้จะว่ิงได้สะดวก

ชายหนุ่มก็ไม่อาจเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้อีกแล้ว เสียงหอบหายใจ 

หนักหน่วงบอกถึงความล้าและก�าลังท่ีเริ่มตก ท�าให้คนไล่ตามได้ใจย่ิงเร่ง

ฝีเท้าขึ้นอีก

หรือเขาจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เสียแล้ว...

"หยุดหนเีต๊อะ เจ้าหนบ่ีพ้นแล้ว" ค�าตะโกนบอกจากกลุม่คนท่ีว่ิงตามหลงั 

มาฟังดูใกล้จนคนวิ่งน�าหน้าตกใจ 

เสยีงแหวกอากาศได้ยินชัด ก่อนมมีดีเล่มหนึง่พุง่มาสกดัไว้อย่างรวดเรว็ 

มนัดดีไปมาหลงัปักฉึกอยูบ่นต้นไม้ข้างหน้าอย่างพอดบิพอด ีชายหนุม่ชะงกั

ไปอย่างทันทีพร้อมกับสายตาที่กวาดไปโดยรอบอย่างตื่นตระหนก 

เมือ่รูต้วัว่าหมดทางหนแีล้วเขากต็ดัสนิใจหันมาประจนัหน้ากบักลุม่คน 

ที่ก�าลังวิ่งตรงมาอย่างไม่มีทางเลือก

"ถ้ากึด๊ว่าจะจบัเฮาได้กเ็ข้ามา (ถ้าคดิว่าจะจบัเราได้กเ็ข้ามา)" ชายหนุม่ 

ตัดสินใจดึงมีดที่เหน็บหลังไว้ออกมา

"มีดเต้าอัน้บ่ยะห้ือเจ้าหนรีอดไปได้หรอก ยอมเหียก่อนท่ีจะเจบ็ตวัดกีว่า 

(มีดเท่านั้นไม่ท�าให้เจ้าหนีรอดไปได้หรอก ยอมซะก่อนที่จะเจ็บตัวดีกว่า)" 

ชายที่อยู่หน้าสุดในกลุ่มผู้วิ่งไล่ตามมาเอ่ย พร้อมกับสั่งให้ลูกน้องหยุดตาม

แต่เพียงเท่านั้น

"อย่างใดเฮาก็บ่ยอมหรอก" 

"เป็นถึงเชื้อนายเชื้อเจ้า ยอมเอาชีวิตมาทิ้งกลางป่าง่ายๆ จะอี้นับว่า
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สิ้นกึ๊ดนัก...เจ้าอินภู" 

เสือ้ผ้าไหมคอกลมแขนยาวและโจงกระเบนนุง่หยกัรัง้ข้ึนเหนอืรอยสกั

นั้นบ่งบอกถึงฐานะและชนชั้นอันสูงส่งของตระกูลเจ้าจากล้านนา ทว่าบัดนี้

มันกลับเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นโคลนจากการวิ่งหนี ท้ังยังต้องมาจนตรอก

อยู่กับบรรดาศัตรูคู่อาฆาตกลางป่าเสียอีก 

เจ้าอินภูนึกถึงสภาพของตัวเองขณะนี้แล้วก็ได้แต่กัดฟันนิ่ง มือยัง 

คงก�ามีดท่ีเหน็บติดตัวมาแน่น เตรียมใจว่าคงจะต้องสู้ตายอยู่ตรงนี้อย่าง

ไม่มีทางเลือก 

"เฮาบ่ได้สิ้นกึ๊ด จะยะอะหยังก็ขะใจ๋ยะ อย่ารอช้าแหมเลย (เราไม่ได้

สิ้นคิด จะท�าอะไรก็รีบท�า อย่ารอช้าอีกเลย)" 

"เจ้าแน่ใจก๊ะว่าจะเอาชนะคนสีห้่าคนได้ด้วยมดีเล่มนัน้" น�า้เสยีงมีแววเยาะ 

พลางใบหน้ากหั็นไปมองข้างหลงั บรรดาชายฉกรรจ์ร่างก�าย�านุง่โจงหยักรัง้

อวดรอยสกัตัง้แต่โคนขาไปจนถงึหัวเข่าต่างก�าอาวุธในมือไว้แน่น เตรยีมรอ

ฟังค�าสั่งให้รุกไล่จับอย่างเดียว

หากเจ้าอินภูไม่รอจนอีกฝ่ายทันได้ส่งสญัญาณบอกลกูน้อง ด้วยความ

ที่ได้ใช้สายตาลอบส�ารวจสภาพแวดล้อมดูอย่างคร่าวๆ จนพอจะหาทางฝ่า

ไปได้อยู่ก่อนแล้ว จงึรบีถบีตวัข้ึนกระโดดเกาะสายเถาวัลย์บนหัวแล้วเหว่ียง

เอาเท้าเตะหน้าอกคนท่ีพอจะกวาดตวัไปถงึ ก่อนโผนผลงุวิง่หลบหนไีปอีกครัง้

"ตวยมันไป! (ตามมันไป!)" 

เสยีงวิง่ย�า่บนพืน้จงึดังขึน้อีกครัง้ ฝนท่ีเพ่ิงหยุดไปไม่นานเริม่โปรยลง

มาใหม่ส่งผลให้สภาพเนื้อตัวแต่ละคนเปรอะเปื้อนไปยิ่งกว่าเก่า ทั้งยังต้อง

ระวังไม่ให้ลื่นหกล้มลงกับพื้นอันลื่นแฉะจากหยดน�้าไปด้วย 

เม่ือแสงสดุท้ายของวันลบัไปกบัขอบฟ้า ป่าท่ีตกอยู่ในความมดืทึบจึง

ท�าให้การไล่ล่าเป็นไปอย่างยากล�าบากมากย่ิงขึน้ คนหนท่ีีดจูะได้เปรยีบกบั

สถานการณ์ดงักล่าวเริม่หายใจได้ท่ัวท้อง ทว่ากลบัไม่ทันได้มองว่าหนทาง 
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ข้างหน้าท่ีก�าลงัมุง่ตรงไปนัน้เป็นทางลาดท้ังชัน เจ้าอินภจูงึไถลพรดืลงไปแทบ

จะในทันที

สองมือของชายหนุ่มพยายามไขว่คว้าหาท่ียึดอย่างเต็มท่ี หากไม่มี

สิ่งใดจะเหนี่ยวรั้งไว้จากแรงโน้มถ่วงได้เลย จึงพลิกกลิ้งตีลังกาลงไปจนถึง

ข้างล่างเนินแห่งนั้น แต่โชคดีว่าไม่ได้มีหินย่ืนออกมาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ

จากการกระแทกมากจนสาหัส

เจ้าอนิภูลงไปนอนแช่อยู่บนพืน้ด้วยความรูส้กึเจบ็แปลบไปท้ังร่าง แต่

เพราะมีคนก�าลังตามล่าเอาชีวิตอยู่จึงต้องแข็งใจปัดเอาเศษใบไม้ตามตัว

ออกแล้วรบียันกายลกุข้ึน ทว่าขณะก�าลงัจะวิง่ออกไป หางตากพ็ลนัเหลอืบ

ไปเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เมือ่พบว่าอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ ใบหน้าอันอิดโรยจึงมีแววกระจ่าง 

ด้วยความหวังใหม่ ก่อนรีบมุ่งหน้าตรงไปอย่างไม่มีลังเล หากระหว่างทาง

ก็ยังคงเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดว่ามีคนตามมาอยู่หรือไม่ 

ระหว่างเจ้าอินภูอาศัยแรงใจท่ีได้จากการเห็นหมู่บ้านแห่งนั้นเร่งเดิน

โซซัดโซเซฝ่าสายฝนท่ีโหมหนักออกไปหา บรรดาชายฉกรรจ์ก็ยังคงตาม

มาอย่างไม่มีลดละ จนกระท่ังเจอรอยคนไถลตกลงเนินลาดชันแห่งหนึ่ง 

จึงพากันตามลงไป โชคร้ายว่าบนพื้นชื้นแฉะจากน�้าฝนจึงท�าให้ไม่อาจเห็น

รอยเท้าได้ชัด หากก็สามารถเดาได้ไม่ยากว่าชายหนุ่มจะมุ่งหน้าไปที่ใด

ฝ่ายเจ้าอินภรููส้กึเจบ็แปลบไปท้ังตวั เดนิฝ่าฝนไปด้วยสตท่ีิเริม่หดหายไป 

ทุกขณะ หมู่บ้านที่ตอนแรกคิดว่าใกล้ก็กลับไกลออกไปจนรู้สึกทดท้อว่าคง

เดนิไม่ถงึ ทว่าขณะก�าลงัจะสิน้ก�าลงัใจทรดุตวัลงตรงนัน้กเ็ห็นเนนิมีต้นโพใหญ่ 

ตั้งอยู่ริมบึงเข้าก่อน จึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายรุดวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัว 

ร่างกายอันบอบช�า้เอนพงิกบัต้นโพใหญ่อย่างอิดโรย เปลอืกตาถ่วงหนกั 

เกอืบจะปรอืปิดในไม่ช้ากลบัสะดุง้ตามเสยีงพดูคยุและเสยีงฝีเท้าของกลุม่คน 

ที่จ�าได้ว่าเป็นพวกพรานที่ไล่ตามมา เจ้าอินภูพยายามจะยันกายลุกขึ้นหนี
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ออกไปด้วยกลัวว่าจะถูกพบเสียก่อน หากร่างกายก็ประท้วงอย่างหนักจน

ต้องทรุดอยู่ที่เก่า

ท่ามกลางความมืดท่ีเริม่โรยตวัลงมา กลบัมแีสงจนัทร์สาดผ่านหมูเ่มฆ 

ทอดทับลงบนพืน้ดนิชุ่มฉ�า่ ส่องให้เห็นพระพุทธรปูปางสมาธซ่ึิงถกูวางเอยีง

กระเท่เร่ทิ้งไว้อยู่ตรงพงหญ้าริมบึงที่เห็นอยู่ตรงหางตา

สายตาพร่าพรายเพราะความอิดโรยและอ่อนล้าอย่างหนกัหันไปมอง

องค์พระพุทธรูปแล้วก็ได้แต่ภาวนาในใจ...

ขอห้ือคนบ่ดพีวกนัน้อย่าหันเฮาเลย หากเฮายังพอมีบุญกศุลอันดงีาม

ใดอยูก่ข็อห้ือรอดพ้นจากความตายครัง้นีด้้วยเถดิ... (ขอให้คนไม่ดพีวกนัน้

อย่าเห็นเราเลย หากเรายังพอมีบุญกุศลอันดีงามใดอยู่ก็ขอให้รอดพ้นจาก

ความตายครั้งนี้ด้วยเถิด...)

จุลศักราชได้ ๑๓๗๗ ตัว ปีดับเม็ด

(พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีมะแม) 

สายฟ้าฟาดลงบนพืน้โล่งกว้าง เห็นแปลบปลาบจนคนก�าลงัข่ีมอเตอร์ไซค์ 

ฝ่าฝนกลางถนนต้องสะดุง้ หลงัจากคิดว่าจะเร่งให้ถงึบ้านทีเดยีวกมี็อนัต้อง

เปลีย่นใจเพราะนกึถงึข่าวคนโดนฟ้าผ่าแล้วอดกลวัข้ึนมาไม่ได้

อีกอย่างบางทีก็ว่ากันว่าเพราะเป็นคนบาปถึงได้ถูกฟ้าผ่าตาย... 

ซ่ึงชายหนุม่แน่ใจว่าเขาไม่ใช่คนบาปและไม่ต้องการตายอย่างอนาถแบบนัน้

เด็ดขาด

ตัง้แต่จ�าความได้ชายหนุม่กเ็ห็นว่าท่ีบึงน�า้บรเิวณปากทางเข้าหมูบ้่าน

ดอนเอื้องไม่มีคนมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ เลยแม้แต่หลังคาเดียว และกว่าเขาจะ

ข่ีมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงนัน้ไปได้กต้็องใช้เวลาสกัพัก ฉะน้ันจึงเหมอืนจะเหลอื

ที่แห่งเดียวให้ชายหนุ่มเจ้าของมอเตอร์ไซค์ใช้หลบฝนในค�่าคืนนี้ได้ 

นั่นก็คือ...วัดดอนเอื้อง
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วดัดอนเอ้ืองท่ีว่าคอืวดัเก่าคร�า่ครึไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างข้ึนมาตัง้แต่

เมือ่ไหร่ ปูนสขีาวท่ีฉาบอยู่ด้านนอกกะเทาะออกบางส่วนเห็นอิฐสนี�า้ตาลแดง

ข้างใน นอกจากนีย้งัมีความแปลกอยูป่ระการหนึง่คอืแม้พยายามซ่อมแซม

เท่าไหร่กม็เีหตใุห้ต้องหยดุชะงกัล่าช้ากนัไปทุกที สดุท้ายจึงมสีภาพอย่างท่ีเห็น

ชายหนุม่เจ้าของมอเตอร์ไซค์กลางสายฝนตดัสนิใจจอดรถไว้หน้าวัด

ดอนเอ้ืองแห่งนัน้ แล้วรบีวิง่เข้าไปหลบบรเิวณข้างในวหิารท่ีมีสภาพไม่ค่อย

โสภาเท่าใดนัก เขากวาดสายตามองไปรอบๆ ก็เห็นแต่ความมืดสนิท ทั้งที่

ปกตจิะเปิดไฟไว้หนึง่ดวงเสมอเพราะมีตุ*๊ ลงุแปงเป็นผูร้บัผดิชอบดแูล หาก

วันนี้กลับไร้เงาอย่างสิ้นเชิง

สายฝนย่ิงโหมหนกัจนมีหยดน�า้ซึมรัว่ลงมาตามเพดานไม้เก่าครขึองวดั 

ชายหนุ่มคล�าทางหาสวิตช์ไฟก็ไม่เจอก่อนไปสะดุดเข้ากับพื้นต่างระดับจน

เกอืบล้มหน้าคะม�า 

พระจันทร์ข้างขึ้นกลมโตเห็นชัดเจนส่องแสงลอดผ่านบานหน้าต่างที่

เปิดอ้าท้ิงไว้ ในช่วงเวลานี้ภาพแสงสีเงินยวงเบ้ืองหลังม่านฝนดูแปลกตา

ราวกับภาพฝัน สะกดสายตาของชายหนุ่มให้หันไปมองอย่างสนใจ

เสียงน�้ากระทบดินและหญ้ากับความสงัดของบริเวณใกล้เคียงท�าให้

ชายหนุม่ผูเ้ข้ามาหลบฝนรูส้กึโดดเดีย่วอย่างประหลาด เขาหลบัตานิง่รอฟัง

ว่าเม่ือไหร่ฝนจะหยุดตก นัยน์ตายังคงเหม่อมองไปข้างหน้าไม่จับอยู่ท่ีใด 

แว่วสดับความเงียบงันที่โรยรอบตัวแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจออกมา ทว่าใน

ฉับพลนัเขากลบัต้องสะดุง้พร้อมกบัหลบวบูเม่ือเห็นสายฟ้าวาบข้ึนเป็นสาย

ที่บริเวณด้านหนึ่งของท้องฟ้า...

เปรีย้ง! เสยีงฟ้าร้องดงัสนัน่ แสงสว่างวาบจ้าข้ึนจนภาพทุกอย่างหายไป 

จากคลองจกัษุชัว่ขณะ...ราวกบัจะส่งผ่านความปรารถนาจากหญิงสาวผูไ้ด้

ตั้งสตัย์อธิษฐานอันแรงกล้าไปสู่ชายสองคนท่ีตกอยู่ใต้วัดแห่งเดียวกันหาก

กลับมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาต่างกันถึง ๑๔๔ ปี!
* ค�าว่าตุ๊ในภาคเหนือหมายถึงหลวง เช่น ตุ๊ลุง คือค�าเรียกหลวงลุง, ตุ๊พี่ คือค�าเรียกหลวงพี่ เป็นต้น
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เสยีงเพลงท่ีคลอแผ่วเบาในทีแรกถกูเร่งให้ดงัข้ึน หญิงสาวหักพวงมาลยั 

เลีย้วไปตามทางโค้งหักศอกข้างหน้า ดเูหมือนอุษารตัน์จะขับตามรถมนิเิอสยูวี 

สีควันบุหรี่มาได้พักหนึ่งแล้ว ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครท�าให้หญิงสาว

อดขมวดคิ้วด้วยความสงสัยไม่ได้

ด้วยว่าปกตถินนสายนี้ไม่ค่อยจะเห็นนกัท่องเท่ียวมาบ่อยนกัหากไม่ใช่

ช่วงเทศกาล ส่วนมากจะมีแต่คนจากจงัหวัดน่าน พะเยา หรอืไม่กเ็ชียงราย

ขับผ่านมา เพราะถนนค่อนข้างจะมีทางโค้งมากและขับยากพอสมควร  

ดังนั้นหากไม่มีความจ�าเป็นต้องเดินทางอยู่ระหว่างสามจังหวัดดังกล่าวก ็

ไม่ค่อยมีใครขับรถมาทางนี้

แต่จะว่าไปช่วงนี้ใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้ว อากาศทางภาคเหนือก ็

ก�าลังดีไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป นอกจากนั้นคนเท่ียวยังไม่เยอะมาก  

ไปไหนก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันอยู่เหมือนช่วงสิ้นปี

เช้าวนันีอ้ษุารตัน์ตัง้ใจจะออกจากบ้านท่ีจังหวัดเชียงรายตัง้แต่เช้ามดื

เพราะนัดว่าจะไปถึงบ้านของอาที่จังหวัดน่านตอนประมาณสิบโมงเศษ แต่

โชคร้ายว่าฝนตกจึงต้องชะลอความเร็วรถ อีกอย่างก่อนจะมาพ่อก็ย�้านัก 

บทที่ ๑
บุรุษไปรษณีย์
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ย�้าหนาว่าให้ขับรถระวังๆ เพราะทางโค้งอันตรายเยอะ

หญิงสาวเหลือบมองดูนาฬิกาหน้าคอนโซลรถก็เห็นว่าแปดโมงแล้ว 

ฝนท่ีหยุดตกไปไม่นานท้ิงไอหมอกสขีาวลอยปกคลมุอยูเ่หนอืภเูขาท่ีแผ่ตวั

กว้างอยู่ใต้ท้องฟ้าสีเทาหม่น 

หลงัจากขับผ่านโค้งแห่งหนึง่ไป ถนนท่ีเคยคดเคีย้วไปมาราวกบังเูลือ้ย 

กลับยืดตรงเป็นช่วงสั้นๆ ทอดผ่านหมู่บ้านกลางเขาซ่ึงสองข้างทางเป็น 

ไร่ข้าวโพดปลกูข้าวสเีหลอืงอร่าม มีทิวเขาสลบัซับซ้อนของดอยติว้ทอดตวั

ยาวเป็นฉากหลัง 

ณ ใจกลางไร่ข้าวโพดแห่งนัน้มีเนนิอยูต่รงกลางราวกบัเป็นอาณาเขต

ของไม้สงูใหญ่ท่ียนืต้นอยู่อย่างเดยีวดาย แลไปกค็ล้ายกบัประธานของหมูม่วล 

ทิวทัศน์งดงามเบื้องหน้า

เห็นดงันัน้อุษารตัน์กค่็อยๆ ชะลอความเรว็รถก่อนขับจอดแอบข้างทาง 

ตัง้ใจจะถ่ายรปูเกบ็ไว้ พอเปิดประตูลงไปกพ็บว่าอากาศเย็นสบายใช้ได้ อาจ

เพราะฝนเพิง่หยุดตกด้วย ถนนยางมะตอยสเีทาเข้มยงัคงฉ�า่ไปด้วยสายน�า้

ระหว่างยกโทรศัพท์มือถือข้ึนมาตั้งใจจะถ่ายภาพข้างหน้าเก็บไว้ก็มี

ความรู้สึกประหลาดบางอย่างแวบผ่านเข้ามา 

ราวกบักาลเวลาหยดุลงช่ัวขณะเมือ่มีหญิงสาวคนหนึง่เดนิออกมาจาก

หลังต้นไม้สูงชะลูดต้นนั้นและก�าลังมุ่งหน้าไปหาใครสักคน

หญิงคนนั้นแต่งกายเหมือนเจ้าหญิงชาวล้านนาในสมัยก่อน นุ่งซ่ิน 

ผ้าไหมยกดอกยาวกรอมเท้า บนหัวเกล้ามวยสูงมีปิ่นทองปักไว้ แต่ด้วย

ความท่ีอยู่ระยะไกลจึงเห็นหน้าไม่ถนัดนักแต่คงงดงามสมตัวอยู่ไม่น้อย  

ในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นเหมือนทิวทัศน์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัว 

เสาไฟริมถนนหายไปมีเพียงที่ราบกว้างขวางที่เต็มไปด้วยผืนป่าเขียวขจี

ฉับพลันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น อุษารัตน์สะดุ้งจนเกือบเผลอปล่อย

ตกลงพ้ืน เมื่อหันไปมองบริเวณท่ีเห็นภาพเมื่อครู่ก็พบว่ามีเพียงต้นไม้สูง
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ยืนต้นอยู่กลางธรรมชาตใินขนุเขา ไม่มีร่องรอยของผูห้ญิงสวมชุดเจ้าหญิงชาว 

ล้านนาแม้แต่น้อย

แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ท่ียังคงดังอยู่ก็ท�าให้หญิงสาวได้สติ รีบกดรับ

ก่อนสายจะตัดไปก่อน

"ฮัลโหล ค่ะพ่อ...ไม่แน่ใจ จอดรถอยู่ค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วง...น่าจะอยู่

เขตจังหวัดพะเยา..."

อุษารัตน์ผ่อนลมหายใจออกมาเม่ือปลายสายวางหูไปแล้ว ในใจยัง

นึกถึงภาพประหลาดที่ตัวเองได้เห็นเมื่อครู่อยู่ไม่หาย ทั้งที่มันเกิดขึ้นเพียง

ช่ัวแวบเดียวแต่ความรู้สึกท่ีอธิบายไม่ถูกกลับติดค้างอยู่ในหัวใจราวกับเคย

รู้จักคุ้นเคยกับผู้หญิงในภาพลวงตาคนนั้นมาแล้วนานแสนนาน

หลังจากยืนมึนงงอยู่อีกช่ัวครู่ หญิงสาวก็พยายามเรียกสติตัวเอง 

กลบัมาและถ่ายรปูเกบ็ไว้อย่างท่ีตัง้ใจ ท้องฟ้าสเีทาเริม่ปล่อยให้แสงอาทิตย์

ส่องลอดผ่านเมฆลงมา อากาศร้อนขึน้เรือ่ยๆ จนอษุารตัน์ต้องตดัสนิใจเดนิ

กลับขึ้นรถและขับออกไปอีกครั้ง

ไม่นานรถสีเขียวคันเล็กก็พ้นจากเขตดอยสูงเข้าสู่อ�าเภอสองแคว 

จงัหวดัน่าน เม่ือพ้นเขตทางโค้งบนเขามาแล้วอษุารตัน์กเ็ร่งความเรว็รถได้

เต็มที่ แต่ยังต้องขับต่อไปอีกราวสองชั่วโมงเศษจึงจะถึงบ้านของอาที่อยู่ใน

อ�าเภอท่าวังผา 

แม้อุษารัตน์จะเคยมาจังหวัดน่านแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยขับรถ 

มาเอง พอพ้นจากเขตดอยเข้าสู่ย่านชุมชนจึงต้องพึ่งพ่อให้ช่วยบอกทาง

ผ่านโทรศัพท์ไปด้วย 

ในท่ีสดุหญิงสาวกม็าถงึอ�าเภอท่าวังผาได้โดยสวัสดิภาพ แต่พ่อไม่เคย

มาบ้านใหม่ท่ีอาเพิง่จะย้ายไปอยู่จงึบอกทางต่อไม่คล่องเหมือนเดมิอีก อีกอย่าง 

กม็เีพยีงแผนท่ีคร่าวๆ ท่ีอาโทรศพัท์มาบอกพ่อก่อนอุษารตัน์จะมาน่านไม่กีวั่น 

เท่านั้น
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และสุดท้ายแผนท่ีก็ไม่ช่วยให้อุษารัตน์ไปบ้านอาถูก พ่อจึงตัดสินใจ

บอกให้เธอโทรศัพท์ไปถามทางอาดูอีกที เพราะน่าจะได้ความมากกว่าคน

ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงอย่างพ่อ

หญิงสาวขับรถช้าๆ มองหาท่ีจอดริมถนนเพื่อจะได้โทรไปถามทาง 

ระหว่างนั้นก็บังเอิญไปเห็นป้ายชี้บอกหมู่บ้านที่อาเพิ่งย้ายไปอยู่

โชคดีจริง... อุษารัตน์บอกกับตนเองในใจก่อนรีบขับรถเลี้ยวไปตาม

ป้ายบอกทางนัน้ ถนนซ่ึงเคยจอแจไปด้วยร้านค้าและย่านพกัอาศยัเริม่ร่มครึม้ 

ไปด้วยต้นไม้ บ้านเรือนยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหายไปจากสายตา

รถสีเขียวคันเล็กชะลอความเร็วลงเมื่อเริ่มไม่แน่ใจในเส้นทาง เพราะ

จากป้ายท่ีบอกให้เลีย้วมาไม่เห็นจะมีว่ีแววของหมู่บ้านอะไรเลย ถนนแคบๆ 

ท่ีรถยนต์แทบจะสวนกนัไม่ได้มืดครึม้ไปด้วยต้นไม้สงูใหญ่ กิง่ก้านสาขาของ

มันแผ่กว้างจนเอื้อมหากันได้ท�าให้ท่ัวบริเวณตกอยู่ในเงารูปร่างแปลกตา 

ทอดสายตามองเลยออกไปริมถนนก็เห็นเป็นที่ราบกว้างจนจรดเทือกเขา 

อุษารัตน์ขับรถไปอย่างช้าๆ โดยยังคงลังเลว่าควรจะท�าอย่างไรต่อด ี

ก็บังเอิญเจอบึงน�้าสีเขียวครึ้มอยู่ทางซ้ายมือตามที่อาบอก หญิงสาวจึงเริ่ม

ใจชื้นขึ้นว่าไม่ได้หลงทางแต่อย่างใด "นึกว่าจะมาผิดทางซะแล้ว"

ทว่าระหว่างก�าลงัจะขับเลยไปกก็ลบัสะดุดตากบัวัดเก่าโทรมวดัหนึง่เข้า 

แทนที่จะกลัวอุษารัตน์กลับชะลอรถแล้วมองเข้าไปในวัดแห่งนั้น

ป้ายของวดัไม่ได้ใหญ่โตพอจะเห็นได้ชัดมากนกั แต่กมี็ซุ้มเลก็ๆ สร้าง

ไว้สูงพอให้เดินพ้นป้ายไม้ท่ีเขียนไว้อย่างเสียไม่ได้ว่าวัดดอนเอ้ือง บริเวณ

โดยรอบนั้นเงียบสงบเหมือนอยู่คนละโลกกับถนนในตัวอ�าเภอท่ีเธอเพ่ิง 

ขับรถผ่านมา ราวกับว่ามันตั้งอยู่ในบริเวณอันลี้ลับไม่ประสงค์ให้ใครรู้จัก

มนตร์ขลงับางอย่างท�าให้อุษารตัน์เปิดประตลูงไปยงัวัดเก่าแก่แห่งนัน้ 

ความรู้สึกท่ีเหมือนไม่ใช่ของตัวเองไหลบ่าเข้ามาขณะย่างฝีเท้าผ่านซุ้ม

ประตเูข้าไป ระหว่างนัน้กม็เีสยีงย�า่เท้าดงัสวบสาบบนใบไม้แห้งท่ีไม่ได้กวาด

Page �������������.indd   16 25/10/2561 BE   15:35



17

นิศากร

ดังเป็นจังหวะอย่างเชื่องช้า

วัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างแบบวัดทางเหนือโดยแท้ อาณาบริเวณโดยรอบ

ของมันไม่ได้ใหญ่โตมากนักแถมติดจะเล็กไปเสียด้วยซ�้า อุษารัตน์ไม่แน่ใจ

ว่าหลังคาสร้างเสร็จอยู่แค่ครึ่งหลังครึ่งเดียวหรือยังซ่อมไว้ค้างๆ คาๆ อยู่

เพราะมีสงักะสมุีงไว้กนัแดดกนัฝนอยู่บางส่วน ด้านข้างของตวัวดันัน้มีทางเข้า 

เลก็ๆ สร้างไว้ซ่ึงเป็นลกัษณะพเิศษของวิหารวัดล้านนาท่ีเอาไว้ให้พระสงฆ์  

หรือตุ๊เจ้าใช้เดินเข้าออกได้สะดวก

แต่ยังไม่ทันได้เข้าไปถงึตวัวหิารวัดหญิงสาวกห็ยุดเดนิอย่างกะทันหัน 

สิ่งดึงดูดอย่างรุนแรงมาจากอีกด้านหนึ่งพาให้เธอเร่งเดินไปทางนั้นอย่าง

ไม่รู้ตัว

สายลมเย็นพัดผ่านบึงใหญ่หอบเอาความเงียบสงบในต้นฤดูหนาว 

เข้ามาโอบล้อมรอบกาย พร้อมกบัเสยีงฝีเท้าของหญิงสาวท่ียังคงมุ่งหน้าไป

ทางบึงใหญ่จนเกือบจะถึงต้นโพใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนเนินเตี้ย

แต่แล้วอุษารตัน์กต้็องหยดุชะงกัฝีเท้าลงอกีครัง้เม่ือหันไปเห็นเงาหนึง่

สะท้อนอยู่บนผืนน�้า

ภาพของเจ้าหญิงล้านนาผู้งดงามท่ีปักปิ่นสีทองบนมวยผมท�าให้ 

อุษารัตน์นิ่งค้างไปอย่างตกใจ ก่อนน�้าจะกระเพื่อมออกเป็นวงกว้าง และ

เหลือเพียงเงาของตัวเธอเองที่ยืนอยู่ริมบึงหลังวัดดอนเอื้องเพียงล�าพัง

"อะไรกัน..." อุษารัตน์กวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณอันร่มครึ้ม

ของวดัดอนเอือ้งอย่างไม่เข้าใจ และยิง่ตกใจหนกัเมือ่เพ่ิงได้สตว่ิาเธอลงมา

ดูอะไรที่นี่ 

...ยังผู้หญิงท่ีแต่งกายเหมือนคนสมัยโบร�่าโบราณคนนั้นอีก คนที ่

อุษารัตน์อดคิดไม่ได้ว่าอาจเป็นคนเดียวกับท่ีเคยเห็นตอนขับรถผ่านเขต

จังหวัดพะเยาตอนที่ก�าลังจะถ่ายภาพทิวทัศน์เก็บเอาไว้

อุษารตัน์ยนืนิง่คดิอยู่ครูห่นึง่กเ็ริม่รูส้กึได้ถงึบรรยากาศอันเงยีบเชียบ
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ของวดัดอนเอ้ืองท่ีไม่มีคน ก่อนจะรบีเดินกลบัไปท่ีรถและขับรถออกไปจาก

วดัดอนเอือ้งโดยเรว็ แต่ระหว่างนัน้กย็งัหาทางเข้าหมูบ้่านไม่เจออยูน่ั่นเอง 

หญิงสาวมัวแต่ก้มลงมองหาโทรศพัท์ตัง้ใจจะถามทางอา ไม่ทันมองมอเตอร์ไซค์ 

ท่ีข่ีผ่านมาจนเกอืบจะชนเข้าอย่างจงั โชคดว่ีาอกีฝ่ายหักเลีย้วออกไปได้แต่

ก็ล้มเสียงดังโครมจนข้าวของด้านหลังกระจัดกระจาย

แย่แล้ว!

อุษารตัน์ชะเง้อมองเจ้าของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่กล้าลงไป เพราะกลวั

จะเป็นมิจฉาชีพหลอกให้เธอลงจากรถเพื่อหวังท�ามิดีมิร้าย แต่จะรีบขับหนี

ไปเลยมันกดู็จะใจด�าไปหน่อย หากว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดแีต่แค่บังเอญิซวยมา

เจอเธอวันนี้เข้าจะไม่แย่หรอกเหรอ... 

ระหว่างก�าลงัลงัเลไม่รูจ้ะท�าอย่างไร ชายเจ้าของมอเตอร์ไซค์กหั็นมา

มองพอด ีอุษารตัน์จงึเพิง่ได้สงัเกตเห็นว่าเขาสวมเสือ้แจ็กเกต็ตราไปรษณย์ีไทย 

ท้ังข้าวของท่ีกระจดักระจายกมี็แต่ซองจดหมายและกล่องพัสดเุลก็ๆ หลายกล่อง

ฟิล์มรถของหญงิสาวคงใสพอจะให้เห็นหน้าเจ้าของรถอย่างเธอได้และ

แน่นอนว่าคนขับอย่างเธอย่อมเห็นหน้าเขาชัดกว่า แต่เขามีผ้าปิดปากอยู่ด้วย

จึงไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร 

ดวงตาของชายหนุ่มที่มองมานั้นเบิกขึ้นเล็กน้อยด้วยความตกใจ แต่

น่าแปลกท่ีเหมอืนตกใจเพราะเจอคนรูจ้กัมากกว่าจะตกใจเพราะถกูรถเฉ่ียว 

อาการดงักล่าวของชายหนุม่เป็นไปอยู่แค่แวบเดยีว ก่อนเขาจะรบีก้มลงเกบ็

ของท่ีกระจัดกระจายอยู่บนพื้นโดยไม่สนใจจะว่ิงมาเคาะกระจกรถของเธอ

เพื่อต�าหนิหรือเอาเรื่อง 

หญิงสาวพยายามชะโงกมองหาชายหนุ่มอีกครั้ง แต่เขาขยับไปเก็บ

ของใกล้กบัหน้ารถพอดจีงึเห็นไม่ถนดั เม่ือไม่รูจ้ะท�าอย่างไรดกีบัสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นอุษารัตน์จึงตัดสินใจโทรหาอา

ระหว่างรออีกฝ่ายรับดูเหมือนนานหนักหนา หญิงสาวรีบกรอกเสียง
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ผ่านสายไปทันทีที่มีคนกดรับ "ษาเองค่ะอา คือตอนนี้ษาก�าลังหลงทาง..." 

อุษารัตน์พูดสาธยายถึงถนนท่ีตนขับผ่านมาและก�าลังหลงทางอยู่ตอนนี้ 

พลางก็จับสายตาอยู่ที่ชายหนุ่มที่เก็บของอยู่หน้ารถไปด้วย

ขณะอุษารตัน์ฟังทางไปบ้านจากอา ชายในชุดบุรษุไปรษณย์ีกเ็กบ็ของ

จนเรียบร้อย เห็นดังนั้นหญิงสาวจึงรีบเงยหน้าข้ึนมองดูว่าอีกฝ่ายจะท�า

อย่างไรต่อจนลืมฟังเสียงจากปลายสายไปชั่วครู่ 

ชายหนุม่เกบ็ของใส่กระเป๋าใบใหญ่ท่ีห้อยอยูท้่ายมอเตอร์ไซค์เรยีบร้อย 

ส�ารวจดคูวามเสยีหายอกีนดิหน่อย ท่าทางของเขาราวกบัว่าไม่ได้มีรถยนต์

ก�าลังจอดอยู่ จากนั้นจึงรีบขี่รถออกไปทันที 

"อ้าว..."

"ษา มีอะไรหรือเปล่า ท�าไมเงียบไป"

อุษารัตน์นิ่งไปครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเล่าเรื่องท่ีชนรถมอเตอร์ไซค์ของ 

บุรุษไปรษณีย์ให้อาฟัง 

"เป็นอาเขตหรอืเปล่าษา เขามาท�างานส่งจดหมายท่ีหมูบ้่านเราสกัพกั 

แล้วนะ จ�าเขาได้ไหมคนที่เคยเป็นเพื่อนเล่นษาตอนเด็กน่ะ"

อาเขตอย่างนัน้เหรอ... ไม่น่าจะใช่ เพราะถงึเขาจะเป็นเพ่ือนเล่นสมยัเดก็ 

ของเธอแต่ก็ยังได้มีโอกาสเจอกันอยู่เรื่อยๆ ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อไม่กี่ปี

มานี้เอง ทว่าคนที่เห็นตอนนี้ดูไม่เหมือนอาเขตเลยแม้แต่น้อย อีกอย่างถ้า

เป็นอาเขตจริงไม่มีทางท่ีเขาจะไม่รีบมาทักทายเธอ แต่ชายตรงหน้ากลับ

เอาแต่หลบเลีย่งท้ังยังรปูร่างไม่เหมือนอาเขตเท่าไหร่หรอืแม้กระท่ังดวงตา

ที่พ้นจากผ้าปิดปากก็ไม่เหมือน

ในช่ัวแวบหนึง่หญิงสาวอดแปลกใจตวัเองไม่ได้ว่าเธอจดจ�าสิง่ท่ีเกีย่วกบั 

อาเขตได้ละเอียดถี่ถ้วนถึงขนาดนี้เชียวหรือ...

"เอ่อ...ษาว่าไม่น่าใช่อ้ายเขตนะคะอาพล" 

อุษารตัน์มกัจะตดิเรยีกอาเขตว่าอ้ายเขตเสมอ อาจเพราะตอนเดก็เคย
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เรียกแบบนั้นมาตลอดก็เป็นได้ แม้เธอจะพูดภาษาเหนือไม่ได้ก็ตาม

เสยีงปลายสายเงยีบไปครูห่นึง่กบ็อกว่าไม่ใช่อาเขตก็ไม่เป็นไร ให้เขา

ช่วยน�าทางมาก็ได้เพราะระยะหลังมานี้อาเขตให้บุรุษไปรษณีย์อีกคนมาส่ง

ของท่ีหมูบ้่านดอนเอ้ืองแทนเสมอ มาส่งของให้อากห็ลายครัง้แล้วดทู่าทาง

พอจะไว้ใจได้อยู่

ได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็รีบขับรถยนต์ตามชายหนุ่มไปทันที ตอนแรก

กเ็กอืบถอดใจว่าคงไม่ทันแล้วเพราะเห็นเลีย้วลบัไปไวๆ แต่โชคดว่ีาเขาข่ีช้า

กว่าที่คิดมากทีเดียว

ปี๊น...ปี๊น

เสยีงบีบแตรกลบัท�าให้บุรษุไปรษณย์ีเร่งความเรว็รถมอเตอร์ไซค์ข้ึนอกี 

เห็นดังนัน้หญิงสาวกเ็ลกิบีบแตรเพราะกลวัอกีฝ่ายจะคดิว่าเธอก�าลงัไล่บ้ีเขา 

อุษารัตน์ค่อยๆ ขับรถไปขนาบข้างอีกฝ่ายแล้วลดกระจกลง "คุณ...คุณ...

จอดหน่อยค่ะ"

หากเขาก็ยังตั้งหน้าตั้งตาขี่รถต่อไปไม่ยอมหยุด 

"ฉันหลงทาง จะขอให้ช่วยพาไปบ้านคนรูจ้กัหน่อย ไม่ได้จะว่าอะไรคณุเลย"

ท่าทีท่ีเอาแต่ก้มหน้าข่ีรถเริม่แปรเปลีย่นเป็นความสนใจ เขาเหลอืบมา 

มองครู่หนึ่งเหมือนก�าลังตัดสินใจ ก่อนจะเบี่ยงรถชิดเส้นขาวข้างถนนแล้ว

ยอมจอดในที่สุด

อุษารตัน์ขับรถไปจอดใกล้ๆ "คณุเป็นบุรษุไปรษณย์ีใช่หรอืเปล่า คอืฉัน

ก�าลงัหลงทางจะไปบ้านอากมัพลท่ีอยู่ในหมู่บ้านดอนเอ้ือง คณุรูจ้กัใช่ไหม"

ชายหนุ่มพยักหน้าแทนการตอบรับ

"ถ้าอย่างนั้นช่วยน�าทางหน่อยได้ไหมคะ"

"ครับ" ตอบเท่านั้นเขาก็ข่ีรถมอเตอร์ไซค์น�าไปทันทีแต่ไม่ได้เร็ว

เหมือนครั้งแรกอีก ระหว่างนั้นก็คอยชะเง้อมองว่าเธอตามทันอยู่หรือไม่  

แม้อุษารัตน์จะอดแปลกใจอาการถามค�าตอบค�าของอีกฝ่ายไม่ได้ แต่ก็รีบ
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ขับตามไปก่อนจะหลงทางไปอีกรอบ

ทางเข้าไปสูตั่วหมู่บ้านดอนเอือ้งไม่เหมอืนท่ีอืน่ท่ีอุษารตัน์เคยเห็นมา 

ถนนสายเล็กนั้นร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ทอดยาวตัดกับท่ีราบสีเขียวเต็มไปด้วย

ทุ่งนา ไม่ว่าจะกวาดสายตามองไปทางไหนกล้็วนเห็นแต่เทือกเขาสลบัซับซ้อน 

ของจังหวัดน่าน จากนั้นจึงค่อยเริ่มเห็นบ้านเรือนตั้งกระจัดกระจายห่างกัน

ออกไป ไม่ใช่หลังคาแทบจะชนกันเหมือนในกรุงเทพฯ

ไม่นานบุรษุไปรษณย์ีหนุม่กห็ยุดรถมอเตอร์ไซค์ลงตรงหน้าบ้านหลงัหนึง่ 

พร้อมกับชี้บอกว่าถึงบ้านอากัมพลแล้ว สายตาของหญิงสาวมัวแต่จับอยู่ที่

เรอืนป้ันหยาเก่าแก่หลงัรัว้ไม้จนไม่ได้สนใจผูน้�าทางท่ีเพิง่เลีย้วรถหายลบัไป

โดยไม่เอ่ยปากอะไรแม้แต่ค�าเดียว

"ษา..."

เสยีงเรยีกท�าให้อษุารตัน์รบีหันไปมอง ก่อนพบหญิงวัยสีส่บิเศษก�าลงั

เดินออกมาจากเรือนปั้นหยาหลังนั้น

"อ้าว...อามัท สวัสดีค่ะ" อุษารัตน์รีบลดกระจกรถลงแล้วยกมือไหว ้

ทันที

"มาจอดอะไรตรงนีล่้ะลกู อาพลเขาไม่เห็นมาซักที จะโทรหากก็ลวัว่า

ขับรถอยู่"

"ก็..." ตอนนัน้เองทีอ่ษุารตันเ์พิง่จะรู้ว่าบรุษุไปรษณีย์ทีน่�าทางเธอมา

หายตัวไปเสียแล้ว ไม่รู้ว่ารถล้มตอนถูกรถเฉี่ยวเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่า 

"ก็บุรุษไปรษณีย์ท่ีษาเล่าให้อาพลฟังน่ะค่ะ หายไปซะแล้ว ยังไม่ทัน

ได้ขอบคุณเลย"

"เขาคงรบีไปส่งจดหมายนะ อาว่า" เสยีงทุ้มห้าวของอากมัพลดงัเป็น

ค�าตอบ จากนัน้จงึเบนความสนใจของหญิงสาวไปยังตวับ้านท่ีอุษารตัน์เพ่ิง

จะได้มาเห็นเป็นครั้งแรก "เป็นไง บ้านอาสวยรึเปล่า" 

อุษารตัน์กวาดสายตามองไปรอบๆ บ้านหลงัใหญ่ท่ามกลางสวนท่ีร่มรืน่
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ไปด้วยไม้ยืนต้นอายุหลายสบิปีกร็บีพยักหน้ารบั "สวยค่ะ สวยมากเลย"

"อากบ็อกแล้ว แต่พ่อษาไม่ยอมมาเท่ียวซักที" อากมัพลแนะน�าอย่าง

อารมณ์ดีเมื่อพาอุษารัตน์เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับสัมภาระ

หญิงวยัสีส่บิเศษยืนกอดอกมองบ้านแล้วหันมาย้ิม เสือ้ลายลกูไม้สขีาว 

เข้าชุดกบักางเกงขายาวพอดตีวัสวยสมกบัเป็นช่างตดัเสือ้ฝีมอืดขีองอ�าเภอ 

ส่วนอาก็ใส่เสื้อม่อฮ่อมอย่างท่ีอุษารัตน์มักจะเห็นบ่อยๆ เวลามาเยี่ยมท่ี

จังหวัดน่าน

"แต่ตอนแรกอาก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะขับมาไหวหรือเปล่า" 

อุษารตัน์ย้ิม "พอไหวค่ะ" แต่ระหว่างก�าลงัเดนิเข้าประตบู้าน หญิงสาว 

กเ็ห็นกระเช้าใส่ผลไม้ใบใหญ่วางไว้อยูต่รงม้านัง่ตดิประต ูอามทันาคงสงัเกต

เห็นว่าหลานสาวก�าลังมองอยู่ด้วยความสนใจจึงเอ่ยปากว่า

"นั่นของจะเอาไปเยี่ยมแม่อุ๊ยกลิ่นจ้ะ ช่วงนี้แกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล"

"แม่อุ๊ยกลิ่น..." อุษารัตน์ทวนช่ือนั้นด้วยก�าลังระลึกถึงความทรงจ�า

ครั้งก่อน 

"ย่าของอาเขตไง จ�าได้หรือเปล่า"

"จ�าได้ค่ะ..."

ส�าหรับความทรงจ�าของชายช่ืออาเขตท่ีเป็นหลานของแม่อุย๊กลิน่นัน้

ได้เริม่ข้ึนตัง้แต่เมือ่คราวอุษารตัน์มาน่านครัง้แรกตอนยังเป็นเดก็เจด็แปดขวบ 

และหลังจากนั้นก็ได้เจอกันทุกครั้งที่มาช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 

นอกจากท่ีเธอเพิ่งรู้ตัวว่าจ�าลักษณะท่าทางของอาเขตได้แม่นอย่าง 

ไม่นา่เชือ่ตอนเจอบรุุษไปรษณีย์ที่เพิง่ขีร่ถน�าทางมาสง่ทีบ้่านอากมัพลแล้ว 

อีกสิง่หนึง่ท่ีอุษารตัน์จ�าได้ดเีกีย่วกบัชายหนุม่กค็อืเขาได้ช่ืออาเขตมาเพราะ

แม่ไปเจ็บท้องคลอดท่ีสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงคนเรียกกันว่าอาเขต 

เขาเป็นเพื่อนเล่นคนเดียวที่เธอมีเวลามาเยี่ยมย่าทวดที่จังหวัดน่าน แต่พอ

จบชั้นมัธยมต้นก็ไม่ได้เจอกันอีกหลายปีจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่บังเอิญ
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มาเรียนที่เดียวกัน

ตอนเจอกันในมหาวิทยาลัยช่วงอยู่ปีสองเขาเป็นฝ่ายเข้ามาทักก่อน 

ท่าทางเขาจ�าเธอได้โดยไม่ต้องถามย�้าท้ังท่ีไม่เจอกันหลายปีแล้วนับจาก 

ครั้งสุดท้ายท่ีพบกันและตัวเธอเองก็เปลี่ยนไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสีผม

หรือส่วนสูง โดยอาเขตให้เหตุผลว่าหน้าตาเธอแทบไม่เปลี่ยนไปจากตอน

เด็กเลย

โชคดีว่าอาเขตมจีุดเดน่คือท่าทางเวลายิ้มที่ไม่เหมอืนใคร ดังนั้นเมื่อ

อีกฝ่ายเข้ามาทักพร้อมกบัย้ิมให้อุษารตัน์จงึนกึออกทันที ไม่อย่างนัน้คงคดิ

ไปว่าเขาเป็นพวกชอบใช้วิธีแปลกๆ จีบสาว

"แล้วแม่อุ๊ยกลิ่นแกป่วยเป็นอะไรเหรอคะ"

"ก็โรคคนแก่น่ะแหละ สงสารแกเหมือนกันนะ นอนโรงพยาบาลมา

เกือบเดือนแล้วล่ะ"

"แล้วอ้ายเขตล่ะ"

"อ้อ ก็กลับมาอยู่นี่ได้พักหนึ่งแล้วล่ะ อาว่าค่อยไปคุยกันในบ้านเถอะ 

นี่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วมั้ง ษาหิวหรือยังล่ะ ท่าทางอาพลก็จะหิวเหมือนกัน"

"กด็เีหมือนกนัค่ะ" พดูจบอษุารตัน์กร็บีเดนิตามอาเข้าบ้านไปพร้อมกบั 

กระเป๋าเสื้อผ้าทันที...

"ชมจันทร์ ย่ีหุบ สายหยุด ล�าดวน พุดซ้อน..." ชายหนุ่มไล่เรียง

ดอกไม้ในสวนให้กบัเดก็สาวท่ีก�าลงัตัง้ใจจดบันทึกลงในสมุดอย่างสนใจ จากนัน้ 

จึงอธิบายต่อไปอีกว่า "ล�าดวน พุดซ้อนจะบานตอนบ่าย"

"ยามก่อน จดบ่ทัน (เดี๋ยวก่อนสิ จดไม่ทัน)" 

ชายหนุ่มก้มลงอ่านตามท่ีเด็กสาวก�าลังจดยิกๆ โดยหัวกระดาษม ี

ชื่อคนรับผิดชอบส่วนของตัวเองเขียนติดไว้ ท่าทางสาวน้อยชื่อดาราบถจะ

ได้ส่วนดอกไม้ไทยขณะท่ีเพื่อนคนอ่ืนเป็นการแต่งกายไทย อาหารไทย...
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แยกย่อยกันไปอีกจิปาถะ 

"เอาไปยะรายงานก๊ะ (เอาไปท�ารายงานเหรอ)" 

"แม่น อาจารย์ห้ือมาศึกษาดอกไม้ไทยสบิอย่าง... (ใช่ อาจารย์ให้มาศกึษา 

ดอกไม้ไทยสิบอย่าง...)" 

"สวนของพี่น่าจะมีบ่ถึง" 

ใบหน้ากลมมนเงยข้ึนมองใบหน้าขาวของชายหนุม่เจ้าของสวนดอกไม้ 

ไทยเล็กๆ แล้วก็ย่นหัวคิ้วอย่างครุ่นคิด "ข้างๆ บ้านพี่เขตก็บ่มีเลยก๊ะ"

คนถูกเรียกว่าพี่เขตเริ่มคิดตามบ้าง "ก็...บ้านแม่อุ๊ยผิงน่าจะมี ข่ีรถ

ถีบเลยไปแหมสามหลังก็ถึง (บ้านแม่อุ๊ยผิงน่าจะมี ข่ีจักรยานเลยไปอีก

สามหลังก็ถึงแล้ว) เดวถ้ากลัวหลงพี่จะขี่รถถีบไปส่ง" 

"ดีๆ ยามพี่เขตไปส่งฟ้าโตยเน้อ (ดีๆ เดี๋ยวพี่เขตไปส่งฟ้าด้วยนะ)" 

ระหว่างนัน้กเ็พิง่สงัเกตเห็นว่าชายหนุม่มพีลาสเตอร์แปะไว้ท่ีหัวเข่า ท้ังข้อศอก 

ก็มีแผลถลอกอยู่ด้วย "เอ๊ะ...พี่เขต ไปยะอะหยังมา (พี่เขต ไปท�าอะไรมา)" 

คิว้บนใบหน้าขาวเลกิข้ึน พอก้มลงมองตามสายตาของดาราบถกบ็อก

ว่า "รถก้น...บ่เป็นอะหยังหลายละ (รถล้ม...ไม่เป็นอะไรมากหรอก)" 

"ไปก้นตี้ไหน แล้วจะไว้ใจห้ือข่ีรถถบีได้ก่อนี ่(ไปล้มท่ีไหน แล้วจะไว้ใจ

ให้ขี่จักรยานได้มั้ยเนี่ย)" 

ได้ยินดงันัน้ชายหนุม่ท่ีมีดแีต่ผวิขาวนอกจากนัน้ไม่มีอะไรโดดเด่นบน

ใบหน้าสกัอย่างกหั็วเราะออกมาเบาๆ "ได้ๆ บ่ต้องห่วง รถถบีมนัขีง่่ายจะตาย"

"แต๊ก๊ะ (แน่เหรอ)" 

"แต๊...บ่ก้นหรอก ไว้ใจได้"

อาเขตส่งย้ิมให้พลางก็รอจนดาราบถจดรายละเอียดปลีกย่อยตาม

หัวข้อรายงานเสร็จจึงปั่นจักรยานไปส่งท่ีบ้านของแม่อุ๊ยผิงตามค�าแนะน�า 

อากาศกลางเดอืนตลุาคมไม่ร้อนมากนกัสองหนุม่สาวจงึพอฝ่าแสงแดดยาม

บ่ายไปได้โดยเหงื่อไม่เปียกเต็มเสื้อ

Page �������������.indd   24 25/10/2561 BE   15:35



25

นิศากร

พอไปถึงบ้านหญิงชราอาเขตก็ยังรับหน้าท่ีบรรยายพวกดอกไม้ให้ 

เด็กสาวฟังต่อเหมือนเดิม ส่วนแม่อุ๊ยผิงเจ้าของบ้านเดินมาดูได้เดี๋ยวเดียว

กก็ลบัไปนัง่ สกัพกัจงึเรยีกท้ังสองไปกนิขนมท่ีใส่จานไว้ให้ ตอนแรกอาเขต

และดาราบถกเ็กรงใจบอกปฏเิสธ แต่เม่ือแม่อุ๊ยผงิบอกว่าได้ขนมตอนหลานๆ 

มาเย่ียมช่วงสงกรานต์เยอะ กนิไม่หวาดไม่ไหวจนเดอืนตลุาคมกยั็งไม่หมด

จึงเดินไปนั่งกินตามค�าชวน 

หลังกลับจากบ้านแม่อุ๊ยผิง ดาราบถก็ซักถามเรื่องดอกไม้ไทยกับ 

ชายหนุ่มเพิ่มเติมจนกระท่ังเย็นจึงถีบจักรยานกลับบ้านไป ซ่ึงทางจาก

หมู่บ้านหนองบัวท่ีชายหนุ่มอาศัยอยู่จนถึงหมู่บ้านดอนเอื้องท่ีเด็กสาวอยู่

นั้นห่างกันชั่วแม่น�้าน่านกั้นเท่านั้น

เมือ่ก่อนดาราบถมักจะเห็นอาเขตข้ามไปมาอยู่บ่อยๆ แต่ช่วงหลงักลบั

หายหน้าหายตาไปเลย และทั้งที่อยู่ใกล้แค่นี้แต่เมื่อมีธุระต้องไหว้วานอะไร

เขามกัจะบอกให้ไปหาท่ีบ้านเสมอ ไม่ยอมออกมาหาเธอท่ีหมู่บ้านดอนเอือ้ง

วันนี้ก็เช่นกัน...

ตอนแรกดาราบถก็ไม่ได้สงสยัอะไรนกั แต่เม่ือหลายหนเข้าและอาเขต

อิดเอ้ือนไม่ยอมมาทุกครั้งเด็กสาวก็เริ่มแปลกใจและชักอยากจะรู้เหตุผล 

ข้ึนมาทุกที หากเธอก็ไม่กล้าถามอาเขตออกไปตรงๆ และก็ไม่คดิว่าอีกฝ่าย

จะยอมบอกเธอด้วยเหมือนกัน...
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แม้ดาราบถจะกลบัไปนานแล้วแต่อาเขตยังคงนัง่เล่นอยู่ท่ีแคร่ใต้ถนุบ้าน 

เขาก้มลงมองแผลตัวเองครู่หนึ่ง ก่อนหวนนึกไปถึงเจ้าของรถยนต์สีเขียว

คันเล็กผู้เป็นต้นเหตุให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มขณะไปส่งจดหมายและพัสดุใน

หมู่บ้านดอนเอื้องเมื่อช่วงใกล้เที่ยง

ชายหนุม่ไม่แน่ใจว่าอษุารตัน์จะรูส้กึหรอืไม่ว่าเขาดเูหมือนจะรูจ้กัเธอ... 

ถ้ารู้สึก อุษารัตน์จะคิดยังไงกันนะ

อาเขตคิดแล้วก็ได้แต่นั่งทอดอารมณ์อยู่อย่างนั้นโดยไม่สนใจเวลาท่ี

ก�าลังมืดค�่าไปทุกขณะ จนเม่ือมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านจึงได้หัน

ไปมอง ครั้นพบว่าเป็นเด็กหนุ่มคนคุ้นเคยก็รีบรุดไปหาทันที

"มีอะหยังจอม (มีอะไรจอม)" 

"ตุ๊ลุงแปงบอกว่าเจอปั๊บสา* เก่าที่เกี่ยวกับวัดดอนเอื้องอันนึ่ง ก็เลย

หื้อผมมารับพี่เขตไปวัดดอนเอื้อง" 

"แต๊ก๊ะ (จรงิเหรอ)" อาเขตท่ียืนจบัตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ของเดก็หนุม่

บทที่ ๒
ใคร?

* ปั๊บสา คือเอกสารโบราณของทางล้านนามีลักษณะพับเป็นทบๆ มักท�าจากใบลานซ่ึงใช้ส�าหรับจดบันทึก
ประวัติศาสตร์และหนังสือธรรม
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อยู่มีแววดีใจอย่างเห็นได้ชัด "ไปมะเด่วเลยก๊ะ (ไปตอนนี้เลยเหรอ)"

"แม่น บอกห้ือผมมารบัพี ่กลวัว่าถ้าพ่ีเขตขีร่ถไปคนเดยีวแล้วเกดิเป้ิน

จ�ารถได้ร้องทักข้ึนมาจะเป็นเรือ่ง" พดูจบเดก็หนุม่ช่ือจอมกย่ื็นหมวกกนันอ็ค 

ให้อาเขต "ใส่หมวกนี่ไว้ก็บ่มีไผรู้จักแล้ว (ใส่หมวกนี่ไว้ก็ไม่มีใครรู้จักแล้ว) 

สบายใจได้" 

พออาเขตวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์มือถือและซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์

เรียบร้อย เด็กหนุ่มก็สตาร์ตรถแล้วขี่ออกไปอย่างเร็วตามประสาเด็กวัยรุ่น 

โดยเฉพาะเวลาผ่านสะพานไม้ไผ่สานท่ีเป็นทางลดัระหว่างหมู่บ้านหนองบัว

ที่เขาอาศัยอยู่กับหมู่บ้านดอนเอื้องท�าเอาหวาดเสียวไม่น้อย

"เบาหน่อยก็ได้จอม เด๋ียวได้เหาะลงน�า้กนัท้ังคู"่ อาเขตตะโกนแข่งกบั

เสียงลม

หากคนขีก่ย็งัไม่มีว่ีแววจะลดความเรว็ กลบัหัวเราะแล้วบิดเร่งความเรว็ 

ข้ึนอีกเมือ่ข้ามสะพานไปได้ ก่อนมาเบรกดงัเอ๊ียดหน้าวัดเก่าแก่แห่งหมู่บ้าน

ดอนเอื้อง

"ผ่อมันขี่รถเครื่องเต๊อะ จะฟั่งไปตายตี้ไหน (ดูมันขี่มอเตอร์ไซค์เถอะ 

จะรบีไปตายท่ีไหน)" เสยีงบ่นดงัมาแต่ไกลนัน้ท�าเอาจอมหัวเราะเอิก๊อ๊ากอย่าง

ไม่ใส่ใจ ส่วนอาเขตท่ีเลยวยัคกึคะนองไปแล้วหลายปีกร็บีลงจากรถเดนิไปหา

ชายวัยกลางคนผู้ตัดสินใจเลือกใช้บ้ันปลายของชีวิตอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

จนกว่าจะลาโลกนี้ไป

"ไปก่อนเน้อ มืดๆ จะมารบักลบั" จอมโบกมือลา ก่อนบิดมอเตอร์ไซค์

ออกไปอย่างเร็วไม่ผิดกับตอนขามา

ส่วนตุ๊ลุงแปงก็ได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอากับเด็กหนุ่ม แต่ก็ไม่รู้จะท�า

อย่างไรกับมันดี สงสารว่าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูจึงต้องเอามาอยู่เป็นโขยมวัด 

(เด็กวัด) จะเจ็บเป็นป่วยไข้อะไรก็ได้มันไว้ใช้สอย

"จอมบอกว่าตุ๊ลุงเจอปั๊บสาเกี่ยวกับวัดดอนเอื้อง"
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ตุ๊ลุงแปงพยักหน้ารับพลางก็บอกให้อาเขตตามเข้าไปข้างใน ขณะนี้

ตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้ว บ้านเรือนเริ่มทยอยกันเปิดไฟ หากรายรอบ

บริเวณแห่งนี้ยังคงเงียบสงัดเหมือนเช่นทุกครั้ง

อาเขตเข้าไปไหว้พระในวหิารวดัแล้วกอ็อกไปนัง่ท่ีศาลารมิบึง มตีะเกยีง 

เจ้าพายุวางอยู่พอให้ทั่วบริเวณสว่างไสว แต่หากจะอ่านหนังสือคงต้องเพ่ง

กันสักหน่อย 

ด้วยความว่าวัดดอนเอ้ืองเป็นวัดเก่าท่ีทรุดโทรมลงมากเนื่องจากเคย

ถกูน�า้ล้นจากบึงเอ่อท่วมหลายครัง้ แต่จะต่อเตมิกก็ลวัโครงสร้างเดมิจะพงัถล่ม 

ลงมา นอกจากนัน้คนในหมู่บ้านกว่็ากนัไปต่างๆ นานาว่ามีอาถรรพ์ท�าให้ต่อเตมิ 

ไม่ได้ ครั้นจะทุบก็เสียดายว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ สุดท้ายจึงเก็บไว้และ

ให้ตุ๊ลุงแปงเป็นผู้ดูแล

ส่วนวัดท่ีชาวบ้านไปร่วมฟังธรรมและประกอบกิจทางสงฆ์อย่างอ่ืน

สร้างไว้อีกแห่งหนึง่ใช้ชือ่ว่าวดัดอนเอ้ืองใหม่ แต่ส่วนมากจะเรยีกกนัตดิปาก

ว่าวัดใหม่มากกว่า

ลมพดัผ่านจากน�า้หอบเอาไอหนาวมาปะทะร่างกาย ช่วงเดอืนตลุาคม

อากาศทางภาคเหนอืก�าลงัเริม่เย็น ด้วยความเร่งรบีออกมาจากบ้านอาเขต

จึงลืมเอาเสื้อกันหนาวติดมาด้วย 

ความหนาวแบบนีท้�าให้ชายหนุม่นกึไปถงึวันท่ีเขาได้เจอกบัเหตกุารณ์

ประหลาดและจนตอนนี้ก็ยังหาทางแก้ไขไม่ได้

อาเขตจ�าได้แม่นว่าวันนั้นเป็นวันฝนตกต้นเดือนตุลาคม เขามา 

หลบฝนยังวัดดอนเอ้ืองอันเก่าแก่เพราะบริเวณใกล้เคียงไม่มีท่ีจะให้หลบ 

ระหว่างท่ีความเงียบสงัดภายในวัดพาให้หมกมุ่นครุ่นคิดไปเรื่อยเปื่อยก็มี

สายฟ้าฟาดดังเปรี้ยงอย่างแรง ท้ังแสงก็สว่างจ้าจนเขาตาพร่าไปช่ัวขณะ 

พอลืมตาข้ึนก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดแปลกไปนอกจากว่าฝนเริ่มซาลงและ

หยุดหลงัจากนัน้ทันที จนเม่ือเขาเดนิออกไปและพบกบัตุล๊งุแปงท่ีถอืตะเกยีง 
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เดินมา จึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นเสียแล้ว

ใบหน้าของตุล๊งุแปงขณะมองมามแีววตกใจอย่างหนกั 'อ้ายเป็นไผ...

แล้วมายะอะหยังในวัดดอนเอื้องค�่ามืดดึกดื่นจะอี้ (คุณเป็นใคร...แล้วมาท�า

อะไรในวัดดอนเอื้องค�่ามืดดึกดื่นแบบนี้)' 

หากคนฟังอย่างอาเขตกลับตกใจกว่า 'ตุ๊ลุง...นี่เขต'

ตุ๊ลุงแปงรีบยกตะเกียงขึ้นส่องหน้าชายหนุ่มทันที 'เขตที่ไหน บ่รู้จัก' 

'อาเขต ลูกพ่อเขมแม่นิไงตุ๊ลุง'

ใบหน้าของคนแก่ขมวดมุน่ด้วยยงัไม่เชือ่กบัสิ่งทีเ่หน็ และกว่าอาเขต

จะได้ประจักษ์ว่าขณะนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างไรก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยเลย 

หลงัจากนัน้เขากพ็บว่าหน้าตาของตวัเองจะกลายเป็นคนอืน่เม่ือย่างเท้า 

มาสู่ในเขตหมู่บ้านดอนเอื้องเสมอ...

เสยีงฝีเท้าของตุล๊งุแปงท่ีเดนิถอืกระดาษพับทบเป็นแนวยาวมานัง่ลง

ที่ศาลาริมบึงท�าให้อาเขตหลุดจากห้วงคิด และได้หันไปสนใจสิ่งที่อยู่ในมือ

ของอีกฝ่าย

"เอ้านี่ ลองอ่านผ่อ (ลองอ่านดู)"

อาเขตเลือ่นสายตาลงมองป๊ับสาท่ีอกีฝ่ายวางไว้ใกล้กบัตะเกยีงเจ้าพายุ 

แล้วจึงรีบรับไปอ่านอย่างสนใจ

ช่วงยังเป็นเด็กอาเขตเคยได้เรียนตัวเมือง* กับตุ๊ลุงแปงมาก่อน 

สามารถอ่านเขียนได้ดีพอประมาณ ดังนัน้เขาจึงมกัได้ช่วยคดัลอกตวัอกัษร

เหล่านี้จากปั๊บสาที่เก่าจนน�าออกมาอ่านซ�้าๆ ไม่ไหวลงกระดาษอยู่เสมอ

ในแสงวอมแวมของตะเกยีงท่ีปัจจบัุนแทบจะเลกิใช้กนัแล้วนัน้ สายตา

ของชายหนุ่มจดจ่ออยู่กับตัวอักษรบนนั้นอย่างสนใจ แม้จะพออ่านออกแต่

ภาษามนัเก่ามาก เขาจงึต้องใช้วธิอ่ีานออกเสยีงเบาๆ พร้อมกบัท�าความเข้าใจ 

* ตัวเมือง คือตัวอักษรธรรมล้านนา ใช้เขียนในภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทลื้อ ในปัจจุบันมีคนจ�านวนน้อยที่ยัง 
รูอั้กษรล้านนา นอกจากจะมีคนอ่านได้น้อยลงแล้วยังมีความยุ่งยากเพิม่ข้ึนคอื แบบภาษาพดูสมยัใหม่ออกเสยีงต่าง
ผิดเพี้ยนจากแบบเก่าไปหลายค�า
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มันไปด้วย...

'ตวัเฮาคนบันทึกน้ีช่ืออินภ ูเดินป่าฝ่าดงมาเถงิเมืองน่าน แล้วจงึปะเรือ่ง 

ประหลาดจากดอนเอื้องแห่งหั้น

เถิงเดือนเกี๋ยง จุลศักราชได้ ๑๒๓๓ ตัว ปีรวงเม็ด เฮาหลบหนีพราน

ขมดุรุ้ายมาหลบลีป๊ื้นเก๊าสลีในเมืองน่าน ผ่อไปหันฝนเทตกลงมาอย่างหนกั 

เฮาได้แต่กราบไหว้ขอพรพระพทุธรปูฮมิบึงห้ือรอดปลอดภยั ครัน้แล้วฟ้าก็

ผ่าเปร้ียง เสยีงร้องสนัน่หวัน่ไหว ลมืตาขึน้มาแหมก�าพวกพรานป่ากล่็วงเข้ามา 

ปะได้หั้นแล...'

(ตัวเราคนบันทึกนี้ช่ืออินภู เดินป่าฝ่าดงมาถึงเมืองน่านแล้วจึงเจอ

เรื่องประหลาดจากดอนเอื้องแห่งนั้น

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๔ ปีมะแม เราหลบหนีพรานขมุดุร้ายมา

หลบอยู่ใต้ต้นโพในเมืองน่าน มองไปเห็นฝนเทตกลงมาอย่างหนัก เราได้

แต่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรปูรมิบึงให้รอดปลอดภยั ครัน้แล้วฟ้ากผ่็าเปรีย้ง 

เสียงร้องสนั่นหวั่นไหว ลืมตาข้ึนมาอีกครั้งพวกพรานป่าก็ล่วงเข้ามาเจอ

นัน้แล...)

เสียงฝีเท้าย่างกรายมาสู่พื้นดินอันชื้นแฉะ คนซ่อนตัวอยู่หลังต้นโพ

ใหญ่ก�ามีดในมือแน่นจนมีเหงือ่ช้ืนไปหมด เสือ้ผ้าไหมท่ีขาดกะรุง่กะริง่จากการ 

ถลากไถลตกจากเนินสูงชันมาถูกถอดออกเคียนหัวไว้เพื่อความคล่องตัว

เงาทอดยาวลงบนพื้นดินเมื่อร่างพรานเดินผ่านแสงจันทร์ท่ีส่องลอด

เมฆลงมา เจ้าอินภูกัดริมฝีปากแน่น คอยเตรียมต่อสู้อยู่หลังต้นโพ

กระท่ังร่างสูงโปร่งรอจนร่างก�าย�าของชายฉกรรจ์เดินวนเข้ามาถึง 

ด้านหลงัของต้นโพใหญ่ จงึจ้วงแทงมดีออกไปสดุช่วงแขนหากมนักลบัหลบ

ได้อย่างเฉียดฉิว เสียงร้องที่ดังขึ้นเรียกให้คนอื่นรีบวิ่งกรูมาทันที แต่ค�าที่
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เอ่ยจากชายผูเ้กอืบจะถกูมีดเสยีบกลางล�าตวันัน้กลบัท�าให้เจ้าอนิภถูงึกบัต้อง 

ขมวดคิ้ว

"ยามก่อน! มันบ่ใช่อ้ายอินภู (เดี๋ยวก่อน! มันไม่ใช่ไอ้อินภู)" 

ดังนั้นเมื่อคนอื่นในกลุ่มมาถึงจึงรามือจากอาวุธอย่างสิ้นเชิง 

"แล้วมันเป็นไผ มาแอบซ่อนอะหยังตรงนี ้ยงัจะเอามดีมาแทงหมู่เฮา

แหม (แล้วมันเป็นใคร มาแอบซ่อนอะไรตรงนี้ ยังจะเอามีดมาแทงพวกเรา

อีก)" 

ค�าพูดนั้นสร้างความประหลาดใจอย่างที่สุดแก่เจ้าหนุ่มจากเชียงใหม่ 

พวกพรานป่าถึงได้เห็นเขามีท่าทีเหลอหลาราวกับคนสติไม่สมประกอบ

"ท่าจะเป็นพวกเข้าป่ามาหาของ" สิน้เสยีงเอ่ย ชายฉกรรจ์กหั็นมาถาม

คนที่ตนเข้าใจว่าเป็นคนป่า "ว่าจะใด มายะอะหยังตรงนี้ แล้วจะเอามีดมา

แทงข้ายะหยัง (ว่ายังไง มาท�าอะไรตรงนี้ แล้วจะเอามีดมาแทงข้าท�าไม)" 

ส่วนเจ้าอินภกูย็งันกึไม่ออกอยูด่ว่ีาเหตกุารณ์มนัออกมารปูนีไ้ด้อย่างไร 

จึงไม่รู้จะสรรหาค�าไหนมาตอบ

"ท่าทางมันจะสติบ่ดีนะอ้าย" ลูกน้องในกลุ่มว่า "นี่...หันไผวิ่งผ่านมา

พ่องก่อ (นี่...เห็นใครวิ่งผ่านมาบ้างมั้ย)" 

"ก็นั่นน่ะก่า ถามอะหยังไปก็บ่ตอบ อย่าไปยะอะหยังมันเลย เสียเวลา

บ่ดาย...บ่ได้อะหยังขึ้นมาหรอก (ก็นั่นน่ะสิ ถามอะไรไปก็ไม่ตอบ อย่าไป

ท�าอะไรมันเลย เสียเวลาเปล่า...ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก)" 

ข้อเสนอนัน้ท�าให้พวกกลุม่พรานเลกิสนใจหนุม่ผวิขาวท่าทางแปลกตา 

ตรงหน้า หันมองไปรอบๆ ก็เห็นว่าฝนซาไปมากแล้ว 

"ไป...ไปตวยหาเจ้าอินภมูนัห้ือปะ บ่น่าเช่ืออ้ายเมง็มาหาแถวบึงนีเ่ลย 

เสยีเวล�า่เวลาบ่เข้าเรือ่ง (ไปตามหาเจ้าอนิภมูนัให้เจอ ไม่น่าเช่ืออ้ายเม็งมาหา 

แถวบึงนี่เลย เสียเวลาไม่เข้าเรื่อง)" 

รปูการณ์ท่ีเปลีย่นแปรไปอย่างสิน้เชิงนีท้�าให้เจ้าอินภยัูงไม่อาจจับต้น
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ชนปลายได้ถกู แต่การท่ีพรานป่าพวกนัน้ไปเสยีได้กน็บัว่าเป็นการด ีร่างกาย

ท่ีเครียดขมึงพลันผ่อนคลายลงยังให้เกิดความเหนื่อยล้าจนต้องทรุดตัวลง

นั่งกับพื้นดินอย่างหมดเรี่ยวแรง...

โดยไม่ได้รูตั้วว่าสภาพตวัเองท่ีตอนนี้ไม่ได้ใส่เสือ้ผ้าไหมอย่างดเีพราะ

มันขาดกะรุ่งกะริ่งจึงถอดออกไปเคียนหัว เลยท�าให้พวกพรานย่ิงไม่เห็น

ความเหมือนระหว่างเจ้าอินภูและหนุ่มผิวขาวหน้าตาจืดชืด

พระจันทร์เริ่มเคลื่อนคล้อยไปในทิศทางตรงข้ามเม่ือเวลาผ่านพ้นไป 

ชายหนุ่มขยับตัวไปซ่อนอยู่ตรงชายป่าไผ่ใกล้กับริมบึงแต่ก็ไม่อาจหลับตา

ลงได้สนิท เพราะยังเกรงภัยจากพวกพรานผู้ร้ายอยู่ 

ยามค�า่คนืท่ีขนุเขาอวลไปด้วยไอหมอกขาวจนหนาวเย็น แสงสเีงนิยวง

สาดส่องผ่านยอดไม้ทอดลงเป็นเงาตะคุม่บนพืน้ดนิ ท่ามกลางบรรยากาศอนั

เงยีบงนัห่างออกมาไม่ไกล มสีายตาของใครคนหนึง่ก�าลงักวาดมองไปโดยรอบ

อย่างระแวดระวังอยู่เบ้ืองหลงัพุม่ไม้ใบหนา

"เฮามาถูกทางแล้วแม่นก่อ (เรามาถูกทางแล้วใช่มั้ย)" เสียงเด็กหญิง

กระซิบแผ่วเบาในความมืด

"บ่แน่ใจเหมือนกัน แต่อย่างน้อยก็มีบ้านคนแล้ว" หญิงสาวก้มลง

กระซิบตอบก่อนขยับออกจากหลงัหมู่ต้นสกักลางท่ีราบระหว่างภเูขา สอดสายตา 

มองอีกครู่ใหญ่จึงค่อยพยักหน้าให้เด็กหญิงเดินตามออกมา

"ไปหลบท่ีตรงห้ันน่าจะพอไหว ย่างไปแหมน่อยเดยีว ทนหน่อยเน้อ 

บุญกอง (ไปหลบท่ีตรงนั้นน่าจะพอไหว เดินไปอีกนิดเดียว ทนหน่อยนะ 

บุญกอง)" 

เด็กหญิงสภาพมอมแมมเต็มไปด้วยคราบเหงื่อไคล เส้นผมหดลีบ

เพราะเปียกฝนเดินตามหญิงสาวมุ่งหน้าไปยังเนินแห่งหนึ่งท่ีมีต้นโพใหญ่

ข้ึนเป็นประธานอยู ่ระหว่างทางกก็วาดสายตามองรอบบรเิวณอยู่ตลอดเวลา
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เพราะกลัวจะเจอพวกพรานป่าเข้า 

บรเิวณรายรอบต้นโพใหญ่ ด้านหนึง่เป็นบึงกว้างเห็นผนืน�า้สดี�ามะเม่ือม 

ไม่น่าไว้ใจ ส่วนอีกด้านมีต้นไผ่ขึ้นแน่นหนาดูเงียบสงัดปราศจากผู้คน หารู้

ไม่ว่ายังมีผู้ลี้ภัยอีกคนซ่อนตัวอยู่เพียงแค่เขาอิดโรยอ่อนล้าเกินกว่าจะรับรู้

ถึงการมาของเธอ

หญิงสาวเห็นพระพุทธรูปตั้งเอียงกระเท่เร่อยู่ริมบึงจึงพาเด็กน้อย 

เดนิไปนัง่ก้มลงกราบ แจ้งถงึเจตนาอันดขีองตนท่ีเพียงแค่ขอมาหลบพักช่ัวคราว 

จากนั้นจึงพากันไปนั่งพิงต้นโพใหญ่ดึงเอาเด็กหญิงเข้าไปนั่งบนตักแล้ว 

โอบกอดไว้ "เฮาคงใกล้บ้านป้าค�าแล้ว นอนก่อนเต๊อะ วันพูกค่อยไปต่อ (เรา

คงใกล้บ้านป้าค�าแล้ว นอนก่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยไปต่อ)" 

แม้จะพูดออกไปแบบนั้นแต่หญิงสาวกลับไม่ม่ันใจสักนิดว่าตัวเอง 

มาถูกทางดังว่า ดวงจันทร์เห็นขมุกขมัวอยู่ใต้หมอกสีขาวที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่

เหนือยอดดอยและยอดไม้สูง แสงของมันดูอ่อนจางไม่สว่างชัดเจน

เด็กหญิงในอ้อมแขนเหมือนจะเชือ่สนทิใจจงึผลอ็ยหลบัไปในเวลาไม่นาน 

ทว่าหญิงสาวไม่อาจข่มตาลงได้ อากาศตอนกลางคืนหนาวจับใจจนต้องกอด

คนบนตักให้แน่นขึ้นอีก หากสุดท้ายความเหนื่อยล้าเนื่องจากตรากตร�ามา

ตลอดวันก็ท�าให้ไม่อาจทนปรือตาอยู่ได้นาน

หญงิสาวจงึเผลอหลบัไปอย่างอ่อนแรงแม้ใจจะเฝ้าพะวงถงึภยัท่ีตดิตาม 

มาไม่ห่างอยู่ตลอดเวลาก็ตาม... 

ความมืดถกูขจดัด้วยแสงสทีองจากขอบฟ้าไกลเม่ือถงึย�า่รุง่ หญิงสาว

สะดุง้ตืน่ข้ึนก่อนได้ยินเสยีงฝีเท้าเหมือนมีใครก�าลงัใกล้เข้ามาจากด้านหลงั

"ไผมา เอื้อยรุ่งแก้ว" ดูเหมือนบุญกองเองก็จะตื่นแล้วเช่นกัน

หญิงสาวชูนิ้วให้เด็กน้อยเงียบ รู้สึกเหงื่อชื้นมือไปหมดท้ังท่ีอากาศ

ยามเช้าเยน็จับใจ หวัใจทัง้สองดวงเต้นระส�่าด้วยความหวาดหวัน่ ก่อนจะมี

ใครคนหนึ่งปราดมาย่อตัวนั่งลงตรงหน้าพร้อมกับรีบเอ่ยแสดงเจตนาก่อน
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อีกฝ่ายจะตกใจกลัวหนักกว่านี้

"เฮามาดี..."

เมือ่สบกบันยัน์ตาด�าเข้มของชายหนุม่ รุง่แก้วท่ียนัตวัเองจนเกอืบจะ

จมหายเข้าไปในป่าไผ่อย่างตื่นตระหนกได้แต่นิ่งมองอย่างพินิจ 

"บ่ต้องตกใจ เฮาบ่มีเจตนาฮ้าย (ไม่ต้องตกใจ เราไม่มีเจตนาร้าย)" 

แม้เจ้าอินภจูะได้พยายามบอกไปอย่างนัน้ แต่หญิงสาวกยั็งคงยันตวัชิดป่าไผ่ 

อยู่อย่างเก่า นั่งนิ่งพินิจอยู่เป็นนานจึงจะยอมเชื่อเขา 

พอเห็นว่าหญงิสาวเริม่คลายความระแวงแล้ว ชายหนุม่กย็ิม้ให้พร้อม

กับส่งเสียงบอกเด็กน้อยที่เบะปากท�าท่าจะร้องไห้ออกมาได้ทุกเมื่อให้เงียบ

"ชู่ว์...บุญกอง" รุ่งแก้วรีบก้มลงปลอบเด็กน้อย ระหว่างนั้นเจ้าอินภูก็

ถามว่า

"น้องมาจากไหน มาหลบอยู่ปื๊นเก๊าสลีนี้ตั้งแต่เมื่อใด... (มาหลบอยู่

ใต้ต้นโพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่...)" 

"เฮามาตอนค�่ามืดดึกดื่นแล้ว แต่ก็บ่หันไผอยู่บ่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ของอ้าย 

(เรามาตอนค�่ามืดแล้ว แต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของอ้าย)" 

เจ้าอินภูได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแล้วส่ายหน้า "ที่นี่บ่ใช่ที่ของอ้าย อ้ายก็มา

หลบพักอยู่เหมือนกัน ว่าแต่น้องหันหมู่ที่เหมือนพรานหาของป่ามาแว่นๆ 

อยู่ต�าหมูน่ีพ่้องก่อ อ้ายหนคีนหมู่นัน้มา (ท่ีนีไ่ม่ใช่ท่ีของอ้าย อ้ายกม็าหลบพกั 

อยู่เหมอืนกนั ว่าแต่น้องเห็นกลุม่คนท่ีเหมือนพรานหาของป่ามาป้วนเป้ียน

อยู่แถวๆ นี้บ้างมั้ย อ้ายหนีคนพวกนั้นมา)" 

รุ่งแก้วรีบส่ายหน้าปฏิเสธอย่างรวดเร็ว 

เจ้าอินภูนิ่งคิดครู่หนึ่งก็บอกว่า "อยู่นี่รออ้ายก่อน"

"อ้ายจะไปไหน..."

"เมือ่คนืมีพวกพรานขมุมันตามล่าตัวอ้าย กลวัจะยังแว่นๆ แถวนี ้เลย

อยากจะขอไปผ่อห้ือแน่ใจว่าบ่มีไผก่อนจะพากันออกไปจากท่ีนี่ (เมื่อคืนมี

Page �������������.indd   34 25/10/2561 BE   15:35



35

นิศากร

พวกพรานป่ามันตามล่าตัวอ้าย กลัวจะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ นี้ เลยอยาก

จะขอไปดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครมาก่อนจะพากันออกไปจากที่นี่)" 

ก่อนจะเดนิผลบุหายไปจากบรเิวณนัน้ เจ้าอนิภหัูนมองรุง่แก้วแวบหนึง่ 

กเ็ห็นอกีฝ่ายน่ังรออยู่ตามค�าบอกของตน เสือ้ผ้าของอีกฝ่ายเก่ามอมเพราะ

รอนแรมกลางป่ามาหลายวนั ผ้าโพกหัวแทบจะหลดุลุย่ไม่เป็นทรงหากกยั็ง

เห็นได้ชัดเจนว่าหญิงสาวเป็นชาวไทลื้อท่ีหลายขวบปีมานี้ทยอยอพยพมา

จากสิบสองปันนาตามญาติพี่น้องที่มาตั้งรกรากอยู่ก่อนแล้ว

แสงจากขอบฟ้าเริม่สว่างมากข้ึน อาบไล้ท่ัวสนัดอยขจดัหมอกสขีาวให้

ปลวิล่าถอยออกไปสูท้่องฟ้าสคีรามอนักว้างใหญ่...ไม่นานชายหนุม่กก็ลบัมา 

"น้องเป็นคนไทลื้อมาจากสิบสองปันนาใช่ก่อ" 

"ใช่ เฮามาจากเมืองล้าที่สิบสองปันนา ตั้งใจจะตวยมาอยู่กับญาติที่ 

มาเมืองน่านก่อนแล้ว แต่พ่อเฮาป่วยเป็นไข้ป่า ตายลงกลางทาง..." น�า้เสยีง 

หญิงสาวแผ่วลงด้วยความสะเทือนใจ "ก�านี้เหลือเฮากับบุญกองเดินทางมา

กันก้าสองคนก็เลยหลงทางบ่ได้ปะกับญาติพี่น้องของเฮาสักเตื้อ (ทีนี้เหลือ

เรากบับุญกองเดนิทางมากนัแค่สองคนกเ็ลยหลงทางไม่ได้เจอกบัญาตพิีน้่อง 

ของเราสักที)" 

สีหน้าของหญิงสาวท่ีเจ้าอินภูนึกในใจว่าสะสวยไม่เหมือนใครมีหยด

น�้าใสคลอหน่วยเมื่อเอ่ยถึงการสูญเสียระหว่างการอพยพมาจากดินแดน 

อันแสนไกลทางตอนเหนือของเธอ 

"อ้ายพอจะรู้จักหนทาง เผื่อจะช่วยน้องได้..."

รุ่งแก้วเงยหน้ามองชายแปลกหน้าอย่างมีความหวัง แต่ลึกๆ ในใจก็

ไม่อยากจะไว้ใจเขามากนักจึงได้แต่อ�้าอึ้งอยู่

"อ้ายจะไปหาคนรู้จัก เขาเป็นสล่ามาวาดฮูปอยู่วัดหนองบัวท่ีสร้าง

แล้วไปบ่เมินนี ้(เขาเป็นช่างมาวาดรปูอยู่วดัหนองบัวท่ีสร้างเสรจ็ไปไม่นานนี)้ 

ท่ีห้ันเป็นหมู่บ้านไทลือ้ น้องอาจจะพอหาคนน�าทางไปหาญาตขิองน้องท่ีไป
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ลงหลักปักฐานอยู่ได้" 

"แต๊ก๊ะ (จริงเหรอ)" 

เจ้าอินภพูยักหน้า แม้ตอนนีรุ้ง่แก้วจะมอมแมมไปด้วยคราบเหงือ่ไคล 

แต่เมือ่ย้ิมแล้วใบหน้ากลบักระจ่างงดงามจบัหัวใจย่ิงนกั "แต๊กา เดนิผ่านเนนิ 

นี้แล้วข้ามน�้าน่านไปก็จะถึงหมู่บ้านที่ว่า"

รุง่แก้วมองตามท่ีชายหนุม่แปลกหน้าช้ีไป พอรูว่้าบ้านเรอืนกระจดักระจาย 

ตรงหน้าเป็นหมู่บ้านไทลือ้กแ็ทบจะน�า้ตาไหลด้วยความดใีจ หลงัจากรอนแรม 

กลางป่าเขามานานจนเกอืบจะสิน้หวงั มีเพยีงเช้าวันนีท่ี้เธอย้ิมได้โดยไม่ต้อง 

ฝืนเพื่อให้บุญกองคลายกังวล

"ถ้าจะอั้นเฮาขอรบกวนอ้ายน�าทางไปโตย (ถ้าอย่างนั้นเราขอรบกวน

อ้ายน�าทางไปด้วย)" 

"ได้กา"

ก่อนท้ังสามจะพากนัมุง่หน้าไปหมูบ้่านหนองบัวกไ็ด้พากนัไปเช็ดล้างตวั 

ท่ีบึง เม่ือเจ้าอนิภเูห็นหน้าตัวเองในน�า้ถงึกบัแทบผงะ เนือ่งด้วยเป็นใบหน้า

ของชายผิวขาวแปลกตาคนหนึง่ หาใช่ใบหน้าคมเข้มของตวัเองแม้แต่น้อย

รุ่งแก้วหันมาเห็นท่าทางผิดปกติของชายหนุ่มจึงอดทักไม่ได้

"อ้ายเป็นอะหยังก่อ ตกใจอะหยัง (อ้ายเป็นอะไรมั้ย ตกใจอะไร)" 

เจ้าอินภูส่ายหน้า หากสายตาก็ยังเพ่งมองเงาตัวเองในบึงอยู่นั่นเอง 

อดไม่ได้ลองเหลียวหลังไปมองเผ่ือจะเห็นชายคนอ่ืนยืนอยู่ข้างหลัง แต่ก็

ไม่มีใคร...

'ส่องหน้าตัวเก่าลงบนบึงแล้วก็ได้แต่ตกใจ เป็นหน้าไผก็บ่รู้ลอยแป้น

อยู่ในหั้น ตัวเฮาผิวคล�้ากลายเป็นผิวขาว คิ้วเข้มกลับบางลง จนบ่เหมือน

อินภูแม้แต่น่อย...'

(ส่องหน้าตัวเองลงบนบึงแล้วก็ได้แต่ตกใจ เป็นหน้าใครก็ไม่รู้ลอย 
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อยู่ในนั้น ตัวเราผิวคล�้ากลายเป็นผิวขาว คิ้วเข้มกลับบางลง จนไม่เหมือน

อินภูแม้แต่น้อย...)

อาเขตอ่านถึงตรงนั้นก็เงยหน้ามองตุ๊ลุงแปงอย่างไม่อยากจะเชื่อกับ

สิง่ท่ีเกดิข้ึนเม่ือเกอืบร้อยห้าสบิปีก่อนนัน้กบัผูช้ายท่ีเรยีกขานตวัเองว่าอนิภู

"ตุ๊ลุงคงบ่ได้กึ๊ดเน้อว่า... (ตุ๊ลุงคงไม่ได้คิดนะว่า...)" 

"มันก็แปลกนะเขต เขารื้อจะซ่อมแซมวัดดอนเอื้องหลายครั้งแต่บ่มี

ไผหันว่ามีกล่องซ่อนไว้ใต้ฐานองค์พระประธาน ป๊ับสานีเ้กบ็ในกล่องอย่างดี

ก็เลยรอดพ้นจากน�้าได้ เมื่อวานตุ๊ลุงลองเดินตรวจดูอยู่ดีๆ ก็บังเอิญหันปูน

มันกะเทาะออกแล้วกล่องใส่ปั๊บสาก็หล่นลงมา เหมือนกับจะอยากห้ือตุ๊ลุง

ได้หัน (เหมือนกับจะอยากให้ตุ๊ลุงได้เห็น)"

ได้ยินดงันัน้อาเขตกท็�าหน้าไม่ถกู หากในสมยันัน้มภีาพถ่ายของชาย

ชื่ออินภูสักนิดก็คงจะพอยืนยันได้ว่าหน้าตาของเขากับอินภูสลับกันจริง

แต่ให้นึกอย่างไรก็ยังเดาไม่ถูกว่ามันจะสลับกันเข้าไปได้ยังไง ในเมื่อ

ชายช่ืออนิภตูายไปแล้วนานหนกัหนา และผ่านไปอีกหลายช่ัวอายุคนเขาถงึ

จะเกิด

"ตุ๊ลุงพอจะหารูปของอินภูคนนี้ได้ก่อ"

ตุล๊งุแปงได้ยินกส่็ายหน้า "คงยาก หมูเ่ฮารูแ้ค่ว่าเป้ินช่ืออินภ ูบ่รูเ้ลยว่า

เป็นต้นตระกลูของไผ ถงึรูห้ากบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายกย็ากจะมีรปูถ่ายกบัเขา"

ชายหนุม่ละมือจากป๊ับสาแล้วกถ็อนใจใหญ่ "ถ้าอย่างนัน้ผมขอเอาไป

อ่านต่อจะได้ก่อ นีแ่ม่ก็โทรมาตวยหาหลายรอบแล้วบ่กล้ารบั ท่าจะรอกนิข้าว 

อยู่"

"ได้ๆ แล้วจอมมันหายไปไหนนี่ โทรหาหื้อมันมารับละยัง (โทรหาให้

มันมารับหรือยัง)" 

"ผมก็ว่าจะโทรตอนนี้ละ" พูดจบอาเขตก็ก้มลงจะกดโทรหาเด็กหนุ่ม 
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หากก็ได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดดังขึ้นมาก่อน 

ตุล๊งุแปงรบีผลบุออกไปดพูร้อมกบัส่งค�าเจรญิพรเดก็หนุม่ไปอกีหลายวรรค 

อาเขตได้ฟังแล้วกอ็ดขันไม่ได้ หากเม่ือเห็นป๊ับสาในมือก็ให้กลุม้ใจอยู่ไม่หาย 

ว่าถ้าตอนจบของบันทึกนีช้ายช่ืออินภูไม่ได้รปูลกัษณ์คนืไปจะท�าอย่างไรด.ี..

ระหว่างทางท่ีจอมข่ีมอเตอร์ไซค์ไปส่งบ้าน ชายหนุม่กเ็ฝ้าคดิถงึความ

เป็นไปได้อ่ืนๆ เกีย่วกบัเหตกุารณ์ประหลาดท่ีเกดิข้ึนกบัเขานอกจากเรือ่งท่ี

ตุ๊ลุงแปงเอ่ยถึงไปตลอดทาง เผลอแป๊บเดียวก็มาถึงบ้านโดยไม่รู้ตัว 

เสียงเบรกดังเอ๊ียดจนรถไถลไปข้างหน้าท�าให้อาเขตหลุดจากห้วง

ความคิดทันทีทันใด 

"โทษทีเน้อพี่เขต เบรกแรงไปหน่อย" จอมว่าแล้วยิ้มยิงฟัน

อาเขตเห็นแล้วก็ไม่รูจ้ะว่าอะไรได้ เพราะรูด้ว่ีาถงึพูดไปกค็งเข้าหูซ้าย

ทะลุหูขวาอีกตามเคย ระหว่างเขาก�าลังจะก้าวขาลงรถมอเตอร์ไซค์เพ่ือ 

เข้าบ้านก็เห็นแม่รีบเดินออกมาพอดีราวกับว่ารอเขาอยู่แล้ว 

แต่ชายหนุ่มยังไม่ทันจะได้อ้าปากถามอะไร ก็เห็นจอมยกมือขึ้นไหว้

แม่ของเขาแล้วบิดมอเตอร์ไซค์กลับไป ทิ้งควันคลุ้งไว้ที่หน้าบ้านจนแม่อด

บ่นตามไปไม่ได้ จากนัน้จงึเอามือเท้าสะเอวแล้วหันมาบ่นใส่เขาท่ียนือยู่ต่อ

"ไปไหนกบัจอมมันมาล่ะถงึได้บ่ป๊ิกบ้านป๊ิกช่อง แม่อุย๊กลิน่จะออกจาก

โรง'บาลเดี๋ยวนี้แล้ว จะห้ือเขตช่วยขับไปรับก็บ่มาสักเตื้อ (ไปไหนกับจอม

มันมาล่ะถึงได้ไม่กลับบ้านกลับช่อง แม่อุ๊ยกลิ่นจะออกจากโรงพยาบาล 

เดี๋ยวนี้แล้ว จะให้เขตช่วยขับรถไปรับก็ไม่มาสักที)" 

"อุ๊ยจะออกวันนี้แล้วก๊ะ" 

"ก็ใช่ก่า แม่โทรไปก็บ่รับ"

อาเขตยกมอืข้ึนเกาหัวแล้วย้ิมแห้งๆ ก่อนจะรบีเดนิไปขอยมืรถกระบะ

ท่ีบ้านป้าซึง่ปลกูอยู่ถดัไปอกีเพยีงสองหลงั แล้วจงึขับออกไปรบัแม่อุ๊ยกลิน่

กลับจากโรงพยาบาลโดยมีแม่นั่งเป็นเพื่อนไปด้วยกัน... 
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อุษารตัน์เคยไปบ้านหลงัเดมิของอากมัพลหลายครัง้ ซ่ึงแม้จะไม่กว้าง

เท่าบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่นับว่าอึดอัดอะไร ทว่าส�าหรับคนแก่ก็คงอยากจะหา

บ้านดีๆ  อยู่อาศยัใช้ชีวติยามบ้ันปลายเป็นธรรมดา ถงึหญิงสาวจะไม่รูส้กึว่า

อาทั้งสองแก่สักเท่าไหร่ก็ตามที

เพราะเม่ือวานตอนมาถงึมัววุน่กบัการจัดของอุษารตัน์จึงไม่ได้มีเวลา

ดบู้านใหม่ให้ท่ัว แต่วนันีม้เีวลาว่างมากหญิงสาวจงึออกมาเดนิดรูอบๆ อย่าง

สนอกสนใจ

หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยไม้แป้นเกล็ดโผล่พ้นอยู่เหนือต้นไม้ใหญ่ท่ี

ปลูกไว้จนร่มครึ้มของบ้านกับผนังสีขาวก่ออิฐท้ังสองช้ันนั้นดูสวยโดดเด่น

จากบ้านหลงัอ่ืน ท้ังสวนรอบบ้านกมี็ต้นไม้ใหญ่ข้ึนอยู่หลายต้น จงึไม่แปลกใจ 

ว่าท�าไมอากัมพลซื้อมาในราคาไม่ใช่น้อย

กริ๊ง...

อุษารัตน์สะดุ้งน้อยๆ กับเสียงกริ่งจักรยานที่ดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

"ป้ามัทเจ้า"

หญิงสาวชะเง้อมองตามเสียงท่ีได้ยินก็เห็นเด็กสาววัยรุ ่นคนหนึ่ง 

บทที่ ๓
จิตรกรรม...คว�มหลัง
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ข่ีจักรยานมาจอดอยู่หน้าบ้าน ตะกร้าหน้ารถมีถุงใส่ของวางอยู่แต่มอง 

ไม่ออกว่าเป็นอะไร ทันทีท่ีสายตาเลือ่นมาหยุดอยู่ท่ีคนแปลกหน้า สาวน้อย

ก็ขมวดคิ้วทันที

"พี่เป็นหลานของอามัทจ้ะ"

แม้อุษารัตน์จะพูดภาษาเหนือได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ฟังออกทุกค�า

เพราะย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงรายตามท่ีท�างานของพ่อตั้งแต่เจ็ดแปดขวบ 

ถงึเดก็วยัเท่านัน้จะยังไม่แก่เกนิเรยีนภาษาใหม่ๆ แต่แม่เธอเป็นคนภาคกลาง 

หญิงสาวจึงยังพูดไม่ค่อยได้จนตอนนี้

"อ้อ หนกูต็กใจนกึว่ามาผดิบ้าน" เดก็สาวเปลีย่นมาพดูส�าเนยีงภาคกลาง 

เมื่อเห็นอุษารัตน์พูดก่อน

"มาหาอามัทเหรอ เดี๋ยวพี่ไปเรียกให้"

"ไม่ต้องก็ได้ค่ะ แค่จะเอาผ้ามาฝากไว้ เดี๋ยวตอนเย็นแม่จะโทรมาหา

อีกที" เดก็สาวพดูจบกห็ยบิถงุกระดาษหน้าตะกร้าส่งให้อษุารตัน์ "ฝากหน่อย

นะคะ"

"ได้จ้ะ" ระหว่างรบัเอาถงุมาจากเดก็สาว อุษารตัน์กบั็งเอิญเห็นแผ่นพบั 

หน้าตะกร้าที่ยังท�าได้ครึ่งๆ กลางๆ 

เด็กสาวก้มลงมองตามสายตาของอุษารัตน์ก็ยิ้มอย่างเขินๆ "อ๋อ  

ตอนนีห้นกู�าลงัท�ารายงานเกีย่วกบัวฒันธรรมไทยแต่ยังไม่เสรจ็หรอก วันนี้

ก็ว่าจะไปขอข้อมูลจากพี่เขตแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า"

"พี่เขต..." อุษารัตน์ทวนค�าสั้นๆ "ใช่อาเขตหรือเปล่า"

คนฟังพยักหน้ารับ ขณะเดียวกันก็มีสีหน้าแปลกใจอย่างเห็นได้ชัด  

"พี่รู้จักพี่เขตด้วยเหรอ"

"ใช่ เคยเรยีนมหาวทิยาลยัเดยีวกนั ตอนเดก็พ่ีกม็าเย่ียมญาตท่ีินีบ่่อย 

บ้านเดิมของย่าทวดอยูข้่างบ้านแม่อุ๊ยกลิน่เลยรูจั้กอ้ายเขต...แล้ววันนีจ้ะไป

ขอข้อมูลอะไรกับเขาล่ะ"
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"ดอกไม้ไทย แต่ถ้าพี่ว่างจะไปด้วยกันก็ได้นะ ช่วงนี้พี่เขตเอาดอกไม้

ใหม่ๆ มาลงเยอะเลยล่ะ"

อุษารัตน์เลิกค้ิวข้ึนทันทีเพราะไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยปากชวนง่ายๆ 

แบบนี้ ทั้งที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรก "ชวนพี่ไปด้วยเหรอ" หญิงสาวว่าพลาง

ก็ชี้นิ้วมาที่ตัวเองอย่างงุนงง

"ใช่ค่ะ ระหว่างทางจะพาพี่แวะเที่ยวก่อนก็ได้นะ ไปด้วยกันไหม..."

แม้อีกฝ่ายท�าท่าอยากจะให้ไป แต่อษุารตัน์กยั็งลงัเลใจ "ขอไปบอกอา

ก่อนนะ แล้วจะมาบอกอีกที...เราชื่ออะไรล่ะ พี่ยังไม่รู้จักเลย"

"ช่ือฟ้า" สาวน้อยแนะน�าตัวสัน้ๆ กบัอุษารตัน์ ซ่ึงหญิงสาวมารูใ้นภายหลงั 

ตอนสนทิกนัแล้วว่าคนมีช่ือเล่นโหลๆ อย่างฟ้ากลบัมชีือ่จรงิท่ีแปลกหูอย่าง

ดาราบถ 

หลังจากเอาผ้าไปให้อามัทนาในบ้าน หญิงวัยกลางคนก็ไม่ว่าอะไรท่ี

อุษารัตน์จะขอออกไปเท่ียวกับดาราบถ นอกจากนั้นยังบอกอีกว่าดาราบถ

เป็นเด็กเรียนเก่งและมีอัธยาศัยดี รู้จักกันเอาไว้ก็ดีเผื่อจะไปเท่ียวไหนก็จะ

ได้มีเพื่อน

ดังนั้นอุษารัตน์จึงกลับมาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่า "ไปกันเถอะ"

"เดี๋ยวสิ ยังไม่รู้เลยว่าพี่ชื่ออะไร"

"อ้าว จริงสิ...พี่ชื่อษา"

"ถ้าอย่างนัน้ก็ไปกนัเถอะพีษ่า มาซ้อนท้ายจกัรยานฟ้าก็ได้" ดาราบถ

หันมาบอกแล้วย้ิม หลังรอจนหญิงสาวข้ึนซ้อนท้ายแล้วจึงรีบปั่นจักรยาน

ออกไปทันที

แม้ตอนท่ีนัง่ซ้อนท้ายจกัรยานของดาราบถออกไปจะเป็นเวลาบ่ายแล้ว 

แต่อากาศไม่ร้อนอย่างท่ีคดิ อาจเป็นเพราะว่าในหมูบ้่านดอนเอ้ืองร่มรืน่ไป

ด้วยต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวถนนคอนกรตีท่ีแคบขนาดรถยนต์ว่ิงได้แค่คันเดยีว

ระหว่างทางดาราบถพาขี่จักรยานแวะอยู่หลายที่ อุษารัตน์ก็อดสงสัย
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ไม่ได้ว่าอีกฝ่ายไม่รีบไปหาอาเขตหรืออย่างไร

"ฟ้าไม่รบีไปหาอ้ายเขตแล้วเหรอ มัวพาพ่ีชมหมู่บ้านอย่างนีเ้ขาจะว่า

เอาได้นะ"

ดาราบถหันมาย้ิมแห้ง "จรงิส ิลมืไปเลย งัน้โทรไปบอกพ่ีเขตก่อนดกีว่า 

ว่าอาจจะไปช้า"

"เฮ้ย รบีไปหาอ้ายเขตก่อนไม่ดเีหรอ เลือ่นนดัเพราะพ่ีแบบนีน่้าเกลยีดแย่"

"ไม่เป็นไร พีเ่ขตอยูบ้่านท้ังวนั จะไปตอนไหนก็ได้" เดก็สาวตอบอย่าง

ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ ก่อนก้มลงกดโทรศัพท์หาชายหนุ่มพร้อมกับบอกว่า

จะไปถึงบ่ายแก่ๆ เพราะจะพาเธอไปเที่ยวดูหมู่บ้านดอนเอื้องก่อน

ขณะซ้อนท้ายจักรยานดาราบถไปตามถนนคอนกรีตใต้เงาไม้ใหญ่

หลายชนิดที่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้ว เด็กสาวก็เริ่มสาธยายถึงความเป็นมา

ของหมู่บ้านขนาดเล็กเพียงสามสิบครัวเรือนแห่งนี้ให้ฟัง ก่อนมาจบลงท่ี

เรื่องของวัดดอนเอื้อง

"จะว่าวัดดอนเอื้องเป็น Unseen in NAN เลยก็ว่าได้นะพี่ษา ไม่ค่อย

มีใครรู้จักหรอก" ดาราบถชะลอรถจักรยานเม่ือก�าลังข่ีลงเนิน "ท่ีมันเป็น

อย่างนั้นเพราะไม่ค่อยมีใครรู้จักหมู่บ้านดอนเอื้องด้วยแหละ"

"ท�าไมล่ะ"

"อืม..." เด็กสาวลากเสียงยาวอย่างครุ่นคิด จังหวะนั้นก็ปั่นจักรยาน

มาถึงสะพานไม้ไผ่สานพอดีจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

อุษารัตน์เห็นทางข้างหน้าแล้วก็อดหว่ันไม่ได้จึงรีบออกตัวว่า "พี่ว่า 

พี่ลงเดินดีกว่า"

ดาราบถหันมาหัวเราะ "ไม่ต้องกลัว ฟ้าขี่ข้ามบ่อยๆ ไม่ตกหรอก"

แต่อุษารัตน์ก็ไม่ไว้ใจอยู่ดี ยิ่งราวกั้นท�าจากไม้ไผ่ล�าเดียวและลูกกรง

กั้นก็ห่างอย่างกับอะไรดี เพียงแค่ขี่จักรยานพุ่งไปหาเป็นได้ร่อนลงแม่น�้า

ข้างล่างด้วยกันทั้งคู่
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"คนอื่นเขายังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้เลย แบบไม่ต้องชะลอด้วยนะ"

เม่ือคนขีแ่สดงความม่ันใจออกมาถงึขนาดนัน้แล้วอุษารตัน์กไ็ม่กล้าขัด 

ระหว่างปล่อยให้เด็กสาวพาจักรยานคันเล็กผ่านสะพานท่ีไร้ความมั่นคงไป

กเ็อาเท้าเตรยีมยันไว้ตลอดเวลา หากดาราบถกลบัข่ีข้ามไปได้โดยไม่น่ากลวั

อย่างที่คิด

"ท่ีไม่ค่อยมีใครรูจ้กักเ็พราะทางเข้ามนัคงหายากด้วยแหละ แล้วคนก็

ชอบเข้าใจผิดว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกับหมู่บ้านต้นฮ่างด้วย"

อุษารตัน์ได้ยินแล้วกอ็ดเห็นด้วยไม่ได้ เพราะเธอไม่เคยรูเ้ลยว่ามหีมูบ้่าน 

ดอนเอ้ืองตัง้อยู่ระหว่างหมู่บ้านต้นฮ่างท่ีอาเคยอยู่กบัหมู่บ้านหนองบัวของ

ย่าทวดท่ีเสยีไปแล้วด้วย อกีอย่างทางเข้ามันออกจะซับซ้อนและมีขนาดเลก็

มากจนเกอืบจะกลนืเป็นหมูบ้่านเดยีวกบัหมู่บ้านต้นฮ่างอย่างท่ีดาราบถบอก

"อืม...ใช่ๆ ทางเข้ามันหายากอยู่นะ เพราะตอนพี่ขับรถมาครั้งแรก 

ก็หลงเหมือนกัน แต่โชคดีเจอบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งน�าทางให้..." เมื่อพูด

ถงึบุรษุไปรษณย์ีคนนัน้อษุารตัน์กอ็ดนกึถงึท่าทางประหลาดของเขาข้ึนมาไม่ได้ 

"นั่นไง พี่ษามาครั้งแรกก็หลง" 

เสยีงใสๆ ท่ีดงัขึน้ท�าให้อุษารตัน์กลบัมาสนใจสาวน้อยตรงหน้าอกีครัง้ 

"เอ...ว่าแต่บุรุษไปรษณีย์ท่ีพี่ษาพูดถึงไม่ใช่พี่เขตหรอกเหรอ พ่ีเขต

มาท�างานเป็นบุรษุไปรษณย์ีอยู่บ้านดอนเอ้ืองได้พกัใหญ่แล้วนะ แต่ช่วงหลงัๆ 

มานีม้อีีกคนหนึง่ชอบมาส่งจดหมายแทนพ่ีเขตหลายครัง้ วันหนึง่ฟ้าได้เห็น

เขาถอดผ้าปิดปากด้วยล่ะ หน้าตาหล่อไม่เหมือนใครเลย แต่เสยีดายไม่เคย

ได้ยินพูดอะไรเลยนอกจากค�าว่า 'จดหมายมาส่งครับ' ขนาดฟ้าชวนคุยเขา

ยังไม่คุยเลย"

ดวงหน้าของสาวน้อยกระจ่างข้ึนทันทีเมื่อได้ยินอุษารัตน์พูดถึง 

บุรุษไปรษณีย์คนนั้น 

"แล้วเขาเป็นใครเหรอ ใช่คนในหมูบ้่านดอนเอ้ืองหรอืเปล่า" อษุารตัน์
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ถามต่ออย่างสนใจ

ดาราบถส่ายหน้า "ไม่ใช่หรอก เขาคงย้ายมาจากท่ีอืน่แหละ ไม่อย่างนัน้ 

คงจะพอมีคนรู้จักบ้าง แต่นี่ไม่เห็นมีใครรู้จักเลย พอลองถามพี่เขตก็ตอบ

ว่าไม่รูเ้หมือนกนั รูจ้กักนัแต่จากท่ีท�างาน ไม่ได้ถามไปถงึเรือ่งส่วนตัวหรอก"

แต่ท�าไมชายคนนั้นถึงท�าหน้าเหมือนรู้จักเธอกันล่ะ... ทั้งที่อุษารัตน์

แน่ใจว่าไม่เคยพบเขาแน่นอน ไม่ว่าจะที่จังหวัดน่านหรือที่ไหนก็ตาม หรือ

เขาจะแค่มองด้วยความรู้สึกอื่นท่ีไม่ได้หมายความว่ารู้จักเธอ อุษารัตน์ได้

แต่คิดอยู่ในใจโดยไม่เคยพูดถึงข้อสงสัยนี้ให้ใครฟังเลยแม้แต่อา

จกัรยานคนัเลก็แล่นผ่านลานท่ีปกคลมุด้วยหญ้าเขียวชอุ่มใต้ต้นก้ามปู

สงูใหญ่ บรเิวณนัน้อากาศเย็นสบายเพราะมีกิง่ก้านสาขาของต้นไม้แผ่ลงมา 

โดยอีกฝ่ังของสะพานไม้ไผ่ท่ีดาราบถพาข้ามมาคอืเขตของหมูบ้่านหนองบัว

แล้ว 

เมือ่อษุารตัน์หันกลบัไปมองทางท่ีผ่านมาจนถงึอีกฝ่ังหนึง่ของสะพาน

ท่ีตัวเองอยู่ก็คิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นทางลัดระหว่างสองหมู่บ้านมากกว่า

เพราะไม่ค่อยมีคนสัญจรกันขวักไขว่มากเท่าไหร่ นอกจากนั้นด้านหนึ่งยัง

มีแต่ทุ่งนากว้างไปจนจรดภูเขาข้างหลัง 

สะพานไม้ไผ่นีอุ้ษารตัน์จ�าได้คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเห็นตัง้แต่ตอนสมัย

เธอยังเด็กแต่ไม่เคยได้ข้ามไปเพราะถูกห้ามไว้อย่างเด็ดขาด ไม่นึกว่าผ่าน

ไปนับสิบปีแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นคอนกรีต และหากจ�าไม่ผิด จากตรงนี้

ไปอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแม่อุ๊ยกลิ่นที่มีหลานชายชื่ออาเขตอาศัยอยู่

"อ้ายเขตยังอยู่กับแม่อุ๊ยกลิ่นเหมือนเดิมหรือเปล่า"

"ใช่ แต่ช่วงก่อนแม่อุย๊กลิน่อยู่โรงพยาบาล พีเ่ขตเลยอยูก่บัแม่สองคน" 

ตอบแล้วดาราบถก็หันมามอง "พี่ษาจ�าทางแถวนี้ได้เหรอ"

"ไม่ค่อยได้แล้วล่ะ ไม่ได้มานาน"

ดาราบถย้ิมแล้วจึงกระย่องกระแย่งปั่นจักรยานพาอุษารัตน์เลี้ยวไป
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ทางซ้ายก่อนขีว่กเข้าไปจอดยังบ้านไม้สองช้ันหลงัหนึง่ ประตรูัว้ไม้ข้างหน้า

เปิดไว้ครึ่งเดียว มองเข้าไปดูเงียบเชียบเหมือนไม่มีใครอยู่ 

"อ้าว ไปไหนแล้วล่ะ ว่าจะอยู่บ้านท้ังวันนี.่.." เดก็สาวยังไม่ทันได้เอาลิน้ 

เข้าปากก็ได้ยินเสียงล้อจักรยานอีกคันหนึ่งบดลงบนพื้นดินพร้อมกับเสียง

ดังกริ๊งๆ จากกริ่งรถจักรยาน

"โทษที พี่ออกไปซื้อของมา"

เสียงของชายหนุ่มท่ีดังขึ้นข้างหลังท�าให้อุษารัตน์รู้สึกต่ืนเต้นอย่าง

ประหลาด ดเูหมอืนคนพูดเองกช็ะงกัไปเช่นกนัเม่ือเห็นการมาอย่างไม่คาดคดิ 

ของหญิงสาว 

"พีษ่าบอกว่าเขาเป็นเพือ่นพีเ่ขตแน่ะ" ดาราบถแนะน�าเม่ือเห็นอาเขต

ยังยืนนิ่ง 

แต่สักพักใบหน้าขาวนั้นก็มีรอยย้ิมผุดข้ึนเมื่อหญิงสาวหันมาสบตา 

เขาค่อยๆ ยกมือขึ้นถอดงอบที่สวมกันแดดออกก่อนจูงจักรยานรุ่นเก่าเก็บ

ไปพิงไว้ริมประตูรั้ว 

"ได้ยินจากน้าพลว่าษาจะมาเหมือนกัน"

"เรามาเที่ยวดูบ้านใหม่ของอาน่ะ"

"แล้วฟ้าก็เลยพาพี่ษาเท่ียวหมู่บ้านดอนเอ้ืองไปด้วยเลย แต่ตอนนี ้

ชักจะหิวน�้าแล้ว พี่เขตจะให้เข้าบ้านได้หรือยัง"

บ้านของอาเขตไม่ใหญ่โตอะไร ท้ังสองช้ันก่อสร้างจากไม้ท้ังหมด 

บริเวณหลังบ้านร่มรื่นไปด้วยต้นดอกแก้วและดอกเข็ม ขณะบริเวณจากรั้ว

ถงึหน้าบ้านกป็ลกูหญ้าสเีขยีวชอุ่มดสูบายตา ชายหนุม่พาอุษารตัน์ไปนัง่ท่ี

ม้าหินอ่อนพร้อมกบัดาราบถท่ีเอ้ือมไปหยิบเอาสมุดจดหน้าตะกร้าลงมาด้วย

ถงึจะไม่เจอกนัตัง้แต่เรยีนจบแต่ดชูายหนุม่จะไม่ได้เปลีย่นไปมากนกั 

เขาเป็นหนุม่ผิวขาวท่ีหน้าตาไม่เด่น...ถ้าจะพูดกนัตรงๆ กค็อืหน้าโหล หาก

อาเขตมีดีตรงท่ีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและใจดีไม่เคยเปลี่ยน ไม่อย่างนั้น

Page �������������.indd   45 25/10/2561 BE   15:35



เอื้องอินรุ่ง

46

เด็กห่างกันเจ็ดแปดปีอย่างดาราบถคงไม่สนิทด้วยขนาดนี้

อาเขตเดินหายไปหลังบ้านเพื่อเอาน�้ามาให้ดาราบถ ดูเหมือนวันนี้ 

เด็กสาวตั้งใจจะมาถ่ายรูปดอกไม้ท่ีจดไปคราวท่ีแล้วเพราะเพ่ือนในกลุ่ม

ทักท้วงมาว่าควรมีรูป 

ร่มเงาของต้นมะม่วงสูงใหญ่ท่ีอยู่บริเวณหลังบ้านนั้นท�าให้อุษารัตน์

นิง่มองอย่างสนใจ จนดาราบถอดมองตามไม่ได้ "อยากกนิมะม่วงเหรอพีษ่า 

ตอนนี้คงหมดแล้วล่ะ เพราะมันออกลูกประมาณเดือนมิถุนา"

หญงิสาวได้แต่ย้ิมไม่ตอบว่าอะไร ขณะในใจกยั็งนกึอยูว่่าจะใช่ต้นเดมิ

ที่เธอเคยมาวิ่งเล่นสมัยเด็กกับอาเขตหรือไม่นะ

"ดอกไม้มันบานช่วงค�่าๆ ฟ้ามาตอนนี้ก็บ่หันมันบานหรอก (ไม่เห็น

มันบานหรอก) ก่อนจะมาก็บ่หันบอกพี่ก่อนว่าจะถ่ายรูป" อาเขตเดินกลับ

มาพร้อมขวดน�้ากับแก้วในถาด 

"อ้าว ฟ้าบ่รู้ (ฟ้าไม่รู้)"

"บ่เป็นหยัง เดี๋ยวพี่ถ่ายไว้หื้อ (ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ถ่ายไว้ให้)" อาเขตว่า

เมื่อเห็นสาวน้อยท�าหน้ามุ่ย

"บ่เป็นหยัง ตอนเย็นๆ ฟ้ามาถ่ายเองดกีว่า พีเ่ขตถ่ายรปูบ่งาม (ไม่เป็นไร 

ตอนเย็นๆ ฟ้ามาถ่ายเองดีกว่า พี่เขตถ่ายรูปไม่สวย)" 

ได้ยินดังนั้นอุษารัตน์ก็หัวเราะออกมาเบาๆ แอบนึกสงสารคนท่ี

อุตส่าห์เสนอตัวคอยช่วยคนอื่นจนเป็นนิสัยขึ้นมาครามครัน

"ถ้าอย่างนั้นตอนเย็นฟ้าก็ต้องมาใหม่" อุษารัตน์เสนอ

สาวน้อยหน้ามุย่อีกครัง้ จากการท่ีอุษารตัน์ลองสงัเกตดดูาราบถคงสนทิ 

กับอาเขตมากกว่าที่คิดไว้ไม่น้อย 

"ไปแอ่ววัดหนองบัวรอดีก่อ" อาเขตเสนอบ้าง 

"ไปหมั่นแล้ว (ไปบ่อยแล้ว)" 

"ก็พาษาไปดูก็ได้ เขาคงยังไปบ่หมั่น (เขาคงยังไปไม่บ่อย)"
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ท่ีอาเขตพูดมากถ็กู เพราะแม้ว่าหญิงสาวจะได้แวะเวยีนมาจงัหวดัน่าน 

บ่อยๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้มาเท่ียววดัหนองบัว คงเคยมาแค่ครัง้สองครัง้เท่านัน้ 

"เอาสิ เราอยากไปเหมือนกัน" อุษารัตน์ตอบรับในที่สุด

ด้วยเหตนุัน้ท้ังสามคนจงึพากนัไปวัดหนองบัวตามค�าเชิญชวนของอาเขต 

อุษารตัน์เปลีย่นเป็นมาซ้อนจกัรยานอาเขตแทนเพราะเกรงใจดาราบถท่ีเอา

เธอซ้อนมาตลอดทางแล้ว อีกอย่างชายหนุ่มก็เป็นผู้ชายย่อมจะแรงเยอะ

กว่าสาวน้อยอย่างดาราบถ

แม้ตอนไปวัดหนองบัวจะเป็นเวลาบ่ายแก่แล้วแต่ก็ร้อนใช้ได้ งอบท่ี

อาเขตสวมให้อุษารัตน์ตอนซ้อนจักรยานมาจึงช่วยบังแดดได้ดีทีเดียว 

บริเวณวัดหนองบัวเวลานี้เงียบสงบสมกับเป็นวัดของชาวบ้าน ไม่มี

ผู้คนพลุกพล่านเท่ากับวัดภูมินทร์ท่ีอยู่ในอ�าเภอเมือง ปูนปั้นรูปพญานาค

ขนาบท้ังสองข้างโดดเด่นอยู่บรเิวณปากทางเข้า และมป้ีายช่ือวัดเป็นอักษร

ล้านนาตั้งอยู่ด้านข้าง 

เม่ือเดนิผ่านเข้าไปกแ็ว่วเสยีงเครือ่งดนตรล้ีานนาดงัข้ึนมา พออุษารตัน์ 

หันไปมองกพ็บว่ามีคนเฒ่าคนแก่ประจ�าหมู่บ้านก�าลงันัง่เล่นดนตรอียู่บรเิวณ 

แคร่หน้าลานวดั จดุประสงค์คงจะให้นกัท่องเท่ียวท่ีแวะเวียนมาวัดหนองบัว

ฟังนั่นเอง ดูเหมือนบรรดาลุงๆ ทั้งสามคนจะรู้จักอาเขตเป็นอย่างดีจึงร้อง

ทักทันทีที่เห็นเขาเดินเข้าไป

สักพักจึงหันมาทางเธอที่ดูเหมือนจะเป็นคนแปลกหน้าเพียงคนเดียว

ในนี้

"ผ่อเลาะ นัน่พาไผมาโตย แฟนก๊ะ (ดสู ินัน่พาใครมาด้วย แฟนเหรอ)" 

พอได้ยินดังนั้นอาเขตก็หน้าแดงพร้อมกับรีบยกมือข้ึนปฏิเสธทันที  

"บ่ใช่ๆ เขาเป็นเพื่อน"

ดาราบถเห็นท่าทีเป่ินๆ ของอาเขตกหั็วเราะกิก๊กัก๊ทันที หากคนท่ีโดน

พาดพิงอย่างอุษารัตน์กลับไม่รู้จะท�าหน้ายังไงดี พออาเขตเหลือบสายตา
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มองมาทางเธอจึงได้แต่ยิ้มจางๆ ให้

"เข้าไปดูข้างในวัดเถอะ" อาเขตที่มีท่าทีเงอะๆ งะๆ รีบตัดบทพร้อม

กับเดินน�าเข้าไปในวัด ส่วนดาราบถก็เดินอมยิ้มตามอุษารัตน์ไป

วหิารของวดัหนองบัวเป็นสถาปัตยกรรมไทลือ้แบบเต้ียแจ้หรอืทรงโรง 

หลังคาทรงจั่วสร้างลดหลั่นกันหลายชั้นและยาวลงมาคลุมต�่ามาก หน้าจั่ว

ประดับด้วยไม้แกะสลักรูปดอกลอยอันเป็นลวดลายดั้งเดิมของไทลื้อ 

ส่วนด้านหน้าโถงมีจั่วแกะลายเครือเถาประดับปูนปั้นรูปนกหัสดีลิงค์

ตรงสนัหลงัคา ต�า่ลงมาบรเิวณราวบันไดมีรปูป้ันสงิห์ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่สองตวั 

อุษารตัน์หยุดดตูวัอย่างภาพร่างจติรกรรมท่ีโชว์ไว้บรเิวณมุขโถงก่อน

ถึงตัววหิารอย่างสนใจ อาเขตเข้ามายืนดดู้วยกบ็อกว่า "เป็นภาพร่างท่ีวาดโดย

หนานบัวผัน คนวาดจิตรกรรมในวัดหนองบัว มีการสันนิษฐานว่าเป็นช่าง 

คนเดียวกับที่วาดภาพในวัดภูมินทร์เพราะมีวิธีวาดคล้ายกันหลายจุดมาก"

"อืม...เท่าที่เราเคยไปดูวัดภูมินทร์ก็คล้ายกันอยู่นะ"

ชายหนุม่เอ้ือมมือมาถอดงอบออกจากหัวให้อุษารตัน์ "เกบ็ไว้ก่อนก็ได้ 

ในวัดบ่ร้อนหรอก"

ดาราบถมองแล้วก็ย้ิมอีกรอบ อาเขตแสนดีกับทุกคนก็จริง แต่กับ 

อุษารัตน์ดูจะพิเศษกว่าใคร น้องที่สนิทกับเขามากๆ อย่างเธอดูออก

"ไปไหว้พระข้างในกันเถอะพี่ษา" คนไม่อยากมาแต่ทีแรกเริ่มชวน 

ไปดูนั่นนี่ตามประสานิสัยชอบเป็นไกด์พาเที่ยว

อุษารัตน์เข้าไปไหว้พระแล้วก็เดินดูจิตรกรรมฝาผนังไปด้วย อาเขต

เดนิไปกเ็ล่าให้ฟังไป บางอันดาราบถไม่เคยรูก้ป็ระท้วงขึน้มาเบาๆ ว่าไม่เคย 

ได้ยินเขาเล่าให้ฟังบ้างเลย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดหนองบัวมีความคล้ายกับวัดภูมินทร์ท่ี

อยู่ในอ�าเภอเมืองมากอย่างท่ีอาเขตบอกไว้ แต่ภาพบางแห่งเลือนหายไป

เพราะการซ่อมแซมหลังคา แม้ไม่มีภาพกระซิบรักบันลือโลกท่ีโด่งดังหาก
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ท่ีนี่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวไทลื้อท่ีเขามาตั้งรกรากเม่ือ 

ราวร้อยกว่าปีก่อน ท้ังหมดนั้นอาจเป็นเพราะว่าวัดหนองบัวตั้งอยู่ใจกลาง

หมู่บ้านของชาวไทลื้อเช่นในอดีต และยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมา

ตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ส่วนคนช่างสนใจอย่างอุษารัตน์ท่ีได้แต่นึกว่าในอดีตพวกเขาใช้ชีวิต

อยู่กันอย่างไรก็เหมือนจะได้ค�าตอบจากภาพบางส่วนบางตอนท่ีวาดถึงวิถี

ชีวิตของชาวไทลื้อในสมัยนั้น รวมถึงเรื่องราวของจันทคาธชาดก* ท่ีเริ่ม

วาดตั้งแต่ผนังด้านทิศเหนือมุมสุดข้างพระประธานเป็นต้นไป

อาเขตหยุดยืนอยู่ท่ีรูปการต่อสู้บนหลังช้างระหว่างเจ้านางเทวสังกา

กบัเจ้าเมืองอ่ืนในเรือ่งจนัทคาธชาดก เขาย้ิมแล้วหันมาเล่าให้ฟังว่าสมยัอยู่ 

ม.๓ เขาเคยเข้าร่วมประกวดการวาดภาพจติรกรรมฝาผนงัวัดหนองบัว และ

ได้เอารูปนี้ไปวาดพร้อมแต่งเติมจินตนาการตามหัวข้อลงไปอีกเล็กน้อย 

ฝีมอืตอนนัน้นบัว่าไม่ได้สวยสกันดิเมือ่เทียบกบัผูเ้ข้าร่วมแข่งคนอืน่ แต่กลบั

ได้รางวัลชนะเลิศอย่างไม่น่าเชื่อ

"ตอนนั้นอ้ายอ่านผลรางวัล เขาว่าที่หนึ่งจะได้สามพัน ไปๆ มาๆ เขา

แจ้งว่าที่หนึ่งได้พันเดียว บุญมีแต่กรรมบังแท้ๆ"

อุษารตัน์กบัดาราบถหัวเราะพร้อมกนั เพราะมวัเดนิกนัเพลนิพอออกมา 

อีกทีแดดกจ็ดืจางลงไปมาก ระหว่างผ่านหน้าลานวัดกพ็บว่าวงดนตรพีืน้เมอืง 

ท่ีมีลงุวยัทองสามคนเป็นสมาชิกก�าลงัจะเลกิเล่นพอดี แต่พอลงุคนเล่นสะล้อ

หันมาเห็นอุษารัตน์ยืนมองอยู่เหมือนอยากฟังจึงเรียกอาเขตให้มาเล่น

"มาเล่นหื้อเพื่อนเขาฟังก่าเขต"

ตอนแรกชายหนุ่มก็ส่ายหน้าปฏิเสธ แต่พอได้ยินเสียงเชียร์จาก

ดาราบถกับอุษารัตน์เขาจึงต้องเล่นให้ฟังอย่างเสียไม่ได้

* จันทคาธชาดกจัดเป็นนิทานธรรมเก่าแก่อันดับที่ ๑๑ ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค สอนกุลบุตรและกุลธิดาให้เอา
เป็นแบบอย่างในเรื่องจริยธรรมท่ีดีงาม ชาวบ้านในภาคเหนือเรียกว่า ‘ค่าวธรรม’ ซ่ึงปรากฏในภาพเขียนท่ีวิหาร 
วัดหนองบัวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
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"ขอเพลงล่องแม่ปิงนะ" อุษารัตน์ว่าขณะนั่งหมิ่นๆ อยู่หน้าแคร่กับ

ดาราบถที่เอามือถือเตรียมมาถ่ายวิดีโอแล้วเรียบร้อย

เสยีงสะล้อดงัข้ึนเป็นเพลงท่ีอุษารตัน์ขอ สกัพักจงึตามมาด้วยเสยีงซึง

ประสานกันดังคลอไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบยามเย็น ตลอดเวลานั้น

เขาเห็นอุษารัตน์นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ นี่อาจเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ท่ีเขาได้

มองหน้าอีกฝ่ายนานขนาดนี้

สักพักเพลงล่องแม่ปิงจากคณะหนองบัวบานก็จบลงพร้อมกับเสียง 

ปรบมือเบาๆ ของดาราบถและอษุารตัน์ ส่วนอาเขตกย็ิม้เขินๆ ไปตามระเบียบ

กว่าท้ังสามจะออกจากวดัหนองบัวกเ็ย็นย�า่แล้ว เม่ือต่างกเ็ริม่หิวอาเขต

กบัดาราบถจงึชวนอุษารตัน์ไปกนิก๋วยเตีย๋วในหมูบ้่านก่อนแล้วค่อยกลบั 

ส่วนอุษารัตน์เม่ือได้ยินค�าชวนนั้นก็ขอโทรบอกอาก่อนเพราะกลัวจะ

เป็นห่วง

เพียงช่ัวเวลาไม่นานท้องฟ้าก็มืดลงอย่างรวดเร็ว แสงไฟริมถนน

คอนกรตีเริม่ส่องสว่างแต่ยังไม่มากเพราะเป็นช่วงเวลาย�า่ค�า่ ท้ังร้านก๋วยเตีย๋ว

กม็คีนเยอะจงึไม่ทันได้กลบัไปถ่ายรปูดอกไม้ท่ีบ้านอาเขตก่อนมดื หากเจ้าของ

เรือ่งอย่างดาราบถกลบัไม่ว่าอะไรนอกจากบอกว่าพรุง่นีค่้อยมาถ่ายใหม่

ระหว่างซ้อนจกัรยานมุ่งหน้ากลบัไปบ้านอาเขต อษุารตัน์กน็กึถงึเรือ่ง

ในอดีตท่ีคิดว่าลืมไปแล้วขึ้นมา...ว่าในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนท่ีได้มาเยี่ยม

ย่าทวดครัง้แรก เธอเจออาเขตครัง้แรกท่ีวดัหนองบัวนีเ้อง ตอนนัน้เขาก�าลงั

นั่งวาดรูปอยู่คนเดียวบริเวณหน้าวัด ท่าทางเอาจริงเอาจังจนเธออดสนใจ

ไม่ได้

แต่ไม่รูว่้าอาเขตจะเคยรูห้รอืเปล่าว่าตอนนัน้มคีนมองอยู่ หากว่ารูเ้ขา

กอ็าจจะจ�าไม่ได้เพราะมันผ่านไปนานพอจะท�าให้อะไรต่อมอิะไรเปลีย่นแปลง 

ไปได้หลายอย่างโดยเฉพาะความทรงจ�าของคน

หญิงสาวคิดแล้วก็ได้แต่มองแผ่นหลงัของชายหนุม่ตรงหน้าโดยไม่ได้
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เอ่ยปากพูดอะไร

ท้องฟ้าวันนี้กระจ่างใสไร้หมู่เมฆ ดวงดาราเริ่มกระจายเต็มท้องฟ้า 

เหมอืนผ้าห่มเรอืงแสงท่ีปกคลมุโลกในยามค�า่คนืไว้ สายลมเย็นสบายท่ีเข้ามา 

ปะทะใบหน้าท�าให้หญิงสาวหลับตาลงโดยไม่รู้ตัว เพียงแค่หลับตาลงก็

เหมือนกับตัวเองก�าลังโบยบินอย่างอิสระดั่งนกน้อยบนฟ้ากว้างใหญ่

'อ้ายเขต ไปข่ีจักรยานเล่นกัน...' เสียงของเด็กหญิงในอดีตแว่วมา 

สู่โสตประสาท

เมื่อได้ยินค�าขอร้องนั้นเด็กชายที่ตามใจเธอเสมอจึงแอบเอาจักรยาน

ออกไปข่ีตอนฟ้ามืดท้ังท่ียงัหัดจกัรยานเป็นได้ไม่เท่าไหร่ ลมซ่ึงพัดผ่านหน้า

ยามซ้อนท้ายจักรยานของเด็กชายดูจะไม่ต่างจากสายลมตอนนี้เท่าไหร่

แต่ความสุขของเด็กน้อยก็คงอยู่ได้ไม่นานนัก เพราะเม่ือกลับไป

อาเขตก็โดนด่ายกใหญ่ หากเขาไม่เคยว่าอะไรเธอ เพียงแต่ย้ิมอย่างท่ีมัก

จะยิ้มให้เธอเสมอ

สุดท้ายระยะเวลาหลายปีท่ีไม่ได้เจอกันก็ท�าให้เรื่องราวในวัยเด็กท่ีมี

ร่วมกบัอาเขตตกตะกอนไปอยู่ก้นบ้ึงของความทรงจ�าและผนกึแน่นอยู่ตรงนัน้ 

หากวนันีก้ลบัเสมือนมีใครเอามือกวนให้ความหลงัท้ังหลายแหล่ลอยวนขึน้

มาข้างบนใหม่ 

มือ...ท่ีหญิงสาวคิดว่าเป็นของคนท่ีก�าลังปั่นจักรยานพาเธอเท่ียว

ท่ามกลางความเย็นสบายของอากาศในค�่าวันนี้นั่นเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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