
มันตราที่ ๑

“ทุกคนอย่าเพิ่งขยับค่ะ!”
เสียงหวานใสที่ร้องเตือนทำให้ทีมงานของรายการเรื่องเล่าพิศวง 

ซึ่งประกอบด้วยพิธีกรหนุ่ม ตากล้อง โพรดิวเซอร์ ครีเอทิฟ และผู้ช่วย 

ตากลอ้งพากนัหยดุยนืนิง่ประหนึง่ถกูสาป สายตาทกุคูจ่บัจอ้งไปยงัหญงิสาว 

ร่างเล็กตรงหน้าที่ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ ราวนักบวชที่กำลังเตรียมเข้าฌาน 

ชุดกระโปรงสีชมพูกลีบบัวยาวกรอมเท้าที่ปักด้วยลูกปัดและเลื่อมเป็น 

ลายดอกบัวขาวแบบอินเดียแท้ๆ เข้าคู่กับผ้าคลุมไหล่เนื้อหนาสีเดียวกัน 

ที่พันตลบรอบลาดไหล่อย่างประณีต แล้วกลัดด้วยเข็มกลัดลงยาประดับ 

คริสตัลที่ขึ้นรูปเป็นหงส์ขาวที่เธอสวมอยู่นั้น ยิ่งทำให้ร่างอ้อนแอ้นของเธอ 

ดูบอบบางเหมือนกับตุ๊กตาแก้วโบราณในพิพิธภัณฑ์มากขึ้นไปอีก

“คุณผู้ชมครับ จู่ๆ คุณอุษณิษาก็บอกให้เราหยุด แสดงว่าจะต้อง 

จับคลื่นพลังงานอะไรได้แน่นอนเลยครับ”

ภาสกร พธิกีรหนุม่ประจำรายการยกไมโครโฟนตดิโลโกข้ึน้พดูดว้ย 
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น้ำเสียงตื่นเต้น เขาแต่งกายด้วยชุดซาลวาร์ กามีซ๑ สีครีมแบบอินเดียแท้  

แต่ด้วยรูปร่างที่ผอมบางจึงทำให้แต่งออกมาแล้วแลดูเก้งก้างพิกล

“เตรียมโคลส-อัปหน้าเอาไว้ ช้าๆ นะพี่เมฆ” 

เตชิตหันไปกระซิบสั่งตากล้อง แม้จะรู้ว่าพวกตนกำลังกลายเป็นจุด

สนใจของชาวอินเดียที่เริ่มมายืนมุงอยู่รอบด้านและส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ต่างๆ นานา แต่โพรดิวเซอร์หนุ่มก็ไม่ใส่ใจ เขายังคงตั้งสมาธิควบคุมการ 

ถา่ยทำรายการตอ่ไปอยา่งมอือาชพี นยันต์ายาวเรยีวมองตรงไปยงัดวงหนา้ 

เรียวรีรูปไข่ที่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมดำขลับราวเส้นไหมที่ทิ้งตัวเหยียด 

ตรงยาวจดกลางหลังของหญิงสาวตรงหน้าอย่างมุ่งม่ันและสงบน่ิงจนดูเหมือน 

เขาลมืหายใจไปแลว้ดว้ยซำ้ แตท่มีงานทกุคนรูด้วีา่ชายหนุม่กำลงัรอจงัหวะ 

ทองอยู่...จังหวะที่มีเพียงครั้งเดียวและจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด! 

“ห้า สี่ สาม สอง...โคลส-อัปที่ตาเลย”

สิ้นเสียงกระซิบสั่งของโพรดิวเซอร์หนุ่ม เปลือกตาที่ฉาบไปด้วย 

อายแชโดว์สีเหลือบทองบางเบาของหญิงสาวก็ตอบรับด้วยการค่อยๆ เปิด 

ปรอืขึน้ชา้ๆ อยา่งอศัจรรย ์ทัง้ๆ ทีเ่จา้ตวัอยูไ่กลเกนิระยะทีจ่ะไดย้นิดว้ยซำ้  

แพขนตางอนหนาที่ขยับโบกช้าๆ ราวปีกผีเสื้อเผยให้เห็นดวงตากลมโต 

สนีำ้ตาลในเฉดทีอ่อ่นทีส่ดุ ทวา่ทรงเสนห่แ์ละดงึดดูใจผูค้นใหต้อ้งหยดุมอง 

ดังต้องมนตร์สะกด 

อษุณษิาเปน็คนสวยนา่รกั และขึน้กลอ้งชนดิทีส่ามารถขม่ทกุคนทีก่ลา้ 

๑ Salwar kameez หรือรู้จักกันในนาม ซาลวาร์ กูรตะ (Salwar kurta) หรือ ปัญจาบี  

สูท (Panjabi suit) ก็เรียก เป็นชุดประจำชาติของอินเดียที่นิยมสวมกันทั้งชายและหญิง  

ประกอบดว้ย ๓ สว่นคอื ๑. ซาลวาร ์คอืกางเกงตวัยาว อาจเปน็ทรงหลวมหรอืลบีตามแต่ 

ความพงึใจของผูส้วมใส ่ ๒. กรูตะ (หรอืกรูตทีีส่ัน้หนอ่ยสำหรบัสภุาพสตร)ี คอืเสือ้แขนยาว 

ที่ตัวเสื้อมีความยาวจดหัวเข่า ด้านข้างทั้งสองข้างผ่าตะเข็บถึงสะดือเพื่อให้ผู้สวมใส่มี 

ความคล่องตัว (ปัจจุบันมีแบบสั้นตามสมัยนิยมเช่นกัน) และ ๓. ดูปัตตะ (Dupatta) คือ 

ผ้าพันคอที่คลุมศีรษะได้ด้วย
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เข้าไปยืนเทียบรัศมีในเฟรมเดียวกันให้หมองไปได้ในพริบตา เตชิตเองก็รู้ 

ถึงความพิเศษข้อนี้ของหญิงสาวเป็นอย่างดี เขารู้ว่ารูปลักษณ์โดดเด่นของ 

เธอจะชว่ยดงึผูช้มทีน่ยิมเสพความงามดว้ยตาใหเ้ทเรตตงิใหร้ายการของเขา 

ไม่ยาก แต่นั่น...ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่เขาเลือกเธอมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ 

ของการบนัทกึเทปพเิศษฉลองครบรอบ ๓๐ ปขีองทางสถาน ี‘ความสามารถ 

พิเศษ’ ที่เป็นที่โจษจันของเธอก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นเรตติงของ 

รายการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโพรโมตใดๆ ด้วยซ้ำไป

ก็ใครบ้างไม่อยากชมการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายของ 

แมห่มออษุณษิา หมอดตูาทพิยท์ีป่ระกาศอำลาวงการโดยไมม่ปีีม่ขีลุย่ทัง้ๆ ที่

กำลงัโดง่ดงัถงึขดีสดุดว้ยคำทำนายทีแ่มน่ยำดจุตาเหน็ อกีทัง้ยงัมจีติสมัผสั 

แรงกล้าติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์ เตชิตไม่รู้ว่าพลัง 

ของอษุณษิาทีค่นกลา่วอา้งกนันัน้เปน็จรงิหรอืไม ่และไมส่นใจจะถามดว้ยวา่ 

ทำไมเธอถึงคิดหันหลังให้วงการโหราศาสตร์เสียเฉยๆ ตราบใดที่แม่หมอ 

วัยยี่สิบสองปีคนนี้ช่วยดึงสปอนเซอร์ให้แห่มาซื้อเวลาโฆษณาให้เขาได้ เขา 

ก็พร้อมยอมเออออห่อหมกไปกับเธอทุกอย่างน่ันละ เตชิตหวังว่าการตัดสินใจ 

หอบหิ้วแม่หมอคนดังมาอัดเทปรายการไกลถึงอินเดียในครั้งนี้จะให้ผล 

ตอบแทนท่ีคุ้มค่า เพ่ือท่ีเขา...จะได้ไม่ต้องใช้แผนสำรองอันแสนน่ารังเกียจ...

แอบทำสกู๊ปเด็ดตีแผ่เบื้องลึกเบื้องลับของอุษณิษา สาวน้อยตาทิพย์

หรือแค่สิบแปดมงกุฎลวงโลก!

“ไมม่อีะไรปดิบงัดวงตาสวรรคไ์ด.้..” อุษณษิาพดูสโลแกนประจำตวั 

ทีค่นไทยทัง้ประเทศรูจ้กักนัเปน็อยา่งด ีแลว้ชีน้ิว้ไปทีบ่านประตไูมส้ฟีา้หมน่ 

ของตึกที่ก่อด้วยดินที่อยู่เบื้องหน้า “ที่นี่มีวิญญาณของผู้หญิงที่ผูกคอตาย 

สิงอยู่ ดูเหมือน...จะต้องการบอกอะไรบางอย่าง...”

“วิญญาณผู้หญิงผูกคอตาย! คุณผู้ชมครับ ผมขนลุกซู่เลยครับ!”  

ภาสกรหันไปตีสีหน้าตื่นตกใจใส่กล้องอย่างเป็นงาน แล้วลอบเหลือบมอง 

ดวงหน้าจิ้มลิ้มของแม่หมอด้วยสายตาเคลือบแคลง 

ตวัอยา่ง
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ตามข้อมูลที่เตชิตบรีฟงานให้เขาก่อนถ่ายทำ อาคารดินหลังนี้เพิ่ง 

สร้างเสร็จหมาดๆ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้เอง แถมก่อนจะยกกองบินดิ่งมา 

อินเดีย ทางทีมงานยังตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจนแน่ใจว่าไม่มีประวัติ 

สยองขวญัสัน่ประสาทใดๆ ทัง้สิน้ ฉะนัน้ไมม่ผีสีางเทวดาสงิอยูท่ัง้นัน้ละ ดทูา่ 

ข่าวลือที่ว่าเจ้าหล่อน ‘ของเสื่อม’ จะมีมูลเสียแล้ว

“แล้ววิญญาณบอกว่าต้องการอะไรครับ”

“เดี๋ยวนะคะ...” หญิงสาวแหงนหน้าขึ้นมองไปยังหน้าต่างเหนือบาน 

ประตูอยู่ครู่หนึ่ง “พี่สาวคนนั้นบอกว่าอึดอัดค่ะ อยากให้ช่วยแกะส่าหร ี

สีแดงที่พันอยู่รอบคอออกไปที”

แมน้ำ้เสยีงของเธอเรยีบเรือ่ย หากนยันต์าทีม่องตรงไปยงัอากาศวา่ง

เปลา่เบือ้งหนา้อยา่งสงบนิง่เหมอืนกบัวญิญาณทีก่ลา่วอา้งมตีวัตนอยูต่รงนัน้

จริงๆ ก็ทำให้คณะทีมงานที่อยู่รอบด้านพากันขนลุกเกรียวโดยอัตโนมัติ 

“กะ...แกะส่าหรี...เหรอครับ...” ภาสกรทำหน้าเหย แม้จะไม่ได้มี 

ตาทิพย์หรือมีพลังจิตพิสดารติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ท่าทางน่าขนลุกของ 

แมห่มอกก็อ่ใหเ้กดิจนิตนาการสยองขวญัขึน้มาเสยีเฉยๆ วบูหนึง่...ชายหนุม่ 

คิดว่าตนเองเห็นร่างของหญิงสาวผิวคล้ำเข้มตัดกับสีแดงสดของส่าหรี 

ที่พันอยู่รอบคอกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่เหนือหน้าต่างบานนั้น แถมยังกลอก 

ดวงตาเหลือกถลนจนแทบหลุดออกมานอกเบ้ามองตรงมายังตนเองอีก 

ต่างหาก 

ทีจ่รงิบรรยากาศวงัเวงของตรอกเลก็ๆ ใจกลางเมอืงโกลกาตาแหง่นี้ 

ก็ชวนให้เกิดจินตนาการเพ้อเจ้อเช่นน้ันได้ไม่ยากนัก ถึงจะอยู่ห่างจากตลาดสด 

ไม่ถึงกิโลเมตรดี อีกทั้งยังมีแผงขายของแบกับดินตั้งเรียงรายอยู่บนถนน 

แคบๆ ก่อนถึงปากทางเข้าตรอก ทำให้ดูคึกคัก แต่เมื่อก้าวเข้ามาด้านใน 

ตรอกแล้วกลับเงียบเชียบราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง  

แสงแดดทีแ่ผดจา้ยามกลางวนัของอนิเดยีดจูะสอ่งลงมาไมถ่งึพืน้ดนิแหง้ผาก 

จงึทำใหม้กีลิน่อบัชืน้แปลกๆ และกอ่ใหเ้กดิแสงเงาวบูไหวชวนใหเ้สยีวสนัหลงั 
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อย่างบอกไม่ถูก 

เพราะเหตุนี้กระมัง ทางรายการถึงได้เลือกที่นี่เป็นสถานที่ในการ 

ถ่ายทำครั้งนี้

ชายหนุ่มไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาหรือเรื่องลี้ลับใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่ง 

จบัพลดัจบัผลมูาเปน็พธิกีรรายการจำพวกเรือ่งสยองขวญัทีท่กุอยา่งมกัจะ

มีการ ‘เตี๊ยม’ หรือ ‘นัดแนะ’ กันทุกครั้งก่อนถ่ายทำเช่นนี้ด้วยแล้ว เขายิ่ง 

ไม่เชื่อถือเรื่องวิญญาณบ้าบอเข้าไปใหญ่ แต่เมื่อรายการโด่งดังและมีเรตติง

ดีเกินคาดจนเขาพลอยมีชื่อเสียงตามไปด้วย เขาจึงต้องเออออห่อหมกเล่น 

ตามน้ำไปอย่างนั้นเอง บางครั้งถึงกับให้สัมภาษณ์รายการทีวีหรือนิตยสาร 

เล่าเรื่องประสบการณ์ผีๆ สางๆ ทั้งๆ ที่เกิดมายังไม่เคยเห็นไส้กระสือเสีย 

ด้วยซ้ำไป ชายหนุ่มเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านจำนวนมากคงพอเดาได้เช่นกันว่า 

เรื่องที่ออกอากาศส่วนใหญ่เป็นแค่การจัดฉากเพื่อสร้างความบันเทิงทาง 

โทรทศันเ์ทา่นัน้ ไมม่ผีตีนไหนมาสงิคนออกรายการทวีใีหพ้ธิกีรนัง่สมัภาษณ ์

ไมม่เีจา้พอ่เจา้แมท่ีท่ำตวัสัน่ๆ แลว้ทายไดว้า่ในกระเปา๋สตางคข์องผูช้มมเีงนิ

อยู่กี่บาท ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแทบทั้งสิ้น

เว้นก็แต่...การถ่ายทำในวันนี้นี่ละที่เป็นการด้นสด ไม่มีสคริปต์และ 

ไม่มีการเตี๊ยมใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อสร้างความสดใหม่ให้แก่รายการตามที่เตชิต

วางแผนไว้

ไมรู่ว้า่โพรดวิเซอรห์นา้หวานของเขาคดิอะไรอยูก่นัหนอ ยายแมห่มอ 

จิ๋วคนนี้มีพลังจิตจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ หากไม่สร้างสีสันหรือจัดฉากอะไร 

เสียหน่อย เทปนี้ได้จืดชืดเป็นโจ๊กค้างคืนแน่ๆ ช่วงหลังๆ มานี้ แม้เรตติง 

ของเรื่องเล่าพิศวงจะอยู่ในเกณฑ์ดี ทว่าไม่ฮอตฮิตติดลมบนเหมือนก่อน 

ถ้าเทปนี้ไม่รุ่ง มีหวังอีกสองสามเดือนข้างหน้าคงได้ถูกถอดออกจากผังของ

สถานีเป็นแน่ เขาเองก็คงพลอยดับไปด้วยอย่างไม่มีทางเลือก

“จริงๆ แล้ว...เรื่องที่อยากให้ทำมากกว่าแกะส่าหรีก็คง...” อุษณิษา 

เอียงหูคล้ายพยายามฟังผีสาวที่ไม่มีใครมองเห็นพูดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วหัน 

ตวัอยา่ง
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กลับมาหาทีมงาน “อยากให้ช่วยเอาสร้อยข้อเท้าเงินที่มีลูกกระพรวนลง 

ยาสีเขียวเผาส่งไปให้ที ของรักของหวงมั้งคะ เห็นว่าติดอยู่ในซอกผนัง 

ตอนที่ปีนออกมาผูกคอตายที่นอกหน้าต่าง ลองให้ล่ามไปบอกเจ้าของบ้าน

ดูก็ได้นะคะ”

“สร้อยข้อเท้า? อะ...เอ่อ...” ภาสกรหันไปสบตากับเตชิตที่พยักหน้า 

อนญุาตอยา่งงา่ยดายเสยีจนนา่ประหลาดใจ ปกตโิพรดวิเซอรค์นดงัจะตอ้ง 

รีบสั่งคัตทันทีเพื่อรักษาหน้าแขกรับเชิญเอาไว้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 

ที่อาจส่งผลเสียต่อแขกรับเชิญเหล่านั้น และจะไม่มีการบันทึกภาพหรือ 

เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจหลุดออกไปสู่สาธารณะโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ 

แขกรบัเชญิเปน็อนัขาด ชายหนุม่เดาไมอ่อกวา่เตชติกำลงัคดิอะไรอยูก่นัแน่ 

ถึงได้กำชับทั้งช่างภาพและทีมงานให้เก็บภาพและเรื่องราวทุกอย่างของ 

อุษณิษาอย่างละเอียดอย่างที่ไม่เคยทำในการถ่ายทำครั้งใดมาก่อน 

“ถ้าอย่างนั้น...เราจะลองให้คุณราช ล่ามของเราไปสอบถามเจ้าของ

บ้านดูนะครับ” 

พิธีกรจำใจต้องหันไปสั่งงานล่ามชาวอินเดียประจำกองถ่ายที่รั้ง 

ตำแหนง่ไกดน์ำเทีย่วอกีหนึง่ตำแหนง่ พากนัเดนิไปหาเจา้ของบา้นทีย่นืปะปน 

กับเหล่าแขกมุงอยู่ไม่ห่างออกไปนัก โดยมีตากล้องตามไปติดๆ เพื่อเก็บ 

ทุกรายละเอียดชนิดไม่ยอมให้พลาดแม้แต่ชอตเดียวตามคำสั่งที่ได้รับ 

ในตอนแรกล่ามร่างอ้วนหันมามองอุษณิษาด้วยแววตาเคลือบแคลง 

แกมขบขัน ทว่าเมื่อพูดคุยกับทั้งเจ้าของบ้านและชาวบ้านแถวนั้นได้สักพัก  

ภาสกรและราชกห็นักลบัมาหาหญงิสาวดว้ยสหีนา้ตืน่ตะลงึ ในขณะทีเ่จา้ของ 

บ้านรีบสั่งให้เด็กรับใช้ชายวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านด้วยท่าทางลนลาน

“อะ...เออ่...คณุ...คณุผูช้มครบั...” ภาสกรพดูตะกกุตะกกัหลงัจากถกู

ตากล้องใช้ขาสะกิดเรียกสติ “เมื่อ...เมื่อครู่คุณวิชัย เจ้าของบ้าน ได้บอกกับ

ล่ามของเราว่าสองวันก่อนภรรยาของเขาเพิ่งผูกคอตายอย่างไม่มีสาเหตุ...”

“พี่เมฆ รีบแพนกล้องขึ้นไปที่หน้าต่างเร็ว!”

ตวัอยา่ง
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เตชิตร้องสั่งเสียงดังทำให้สายตาทุกคู่ของคนที่อยู่ ณ ที่นั้นเลื่อนขึ้น

ไปมองเด็กชายอายุราวๆ สิบสี่ปีที่ยืนเกาะขอบหน้าต่างไม้สีกระดำกระด่าง 

อยู่ด้วยสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ในมือสีเข้มคล้ามแดดมีโซ่เล็กๆ สีเงิน 

วาววับทิ้งตัวลงมาล้อแสงแดดยามเช้าที่ไม่ค่อยจะตกกระทบพื้นด้านล่าง 

เท่าใดนัก และ...ที่ปลายโซ่มีลูกกระพรวนลงยาสีน้ำเงินเล็กๆ หลายลูกสั่น

กระทบกันเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง

“สะ...สร้อยข้อเท้า...” ภาสกรเบิกตากว้างเมื่อเห็นสร้อยข้อเท้าที่ม ี

ลกัษณะคลา้ยทีอ่ษุณษิาบอกเกอืบทกุประการ เวน้กแ็ต.่.. “เอ...ลกูกระพรวน 

...ไม่ใช่สีเขียวนี่ครับ...”

“โอ๊ย ปวดหัวจังเลย...” 

อษุณษิารอ้งสวนขึน้มากอ่นทีอ่กีฝา่ยจะทนัไดพ้ดูจบประโยค หญงิสาว 

แตะปลายนิว้เขา้ทีข่มบัแลว้ถอยหลงัไปสองสามกา้ว ภาสกรรบีปราดเขา้ไปหา 

หมายจะชว่ยประคองไมใ่หล้ม้ แตร่า่งบอบบางกพ็ลกิหนอียา่งเปน็ธรรมชาติ 

ก่อนจะเซถลาเข้าไปซบกับท่อนแขนของเตชิต

“หยุดถ่ายก่อน พักกองกันสักครู่ก็แล้วกัน” โพรดิวเซอร์หนุ่มออก 

คำสั่งพลางโอบวงแขนประคองอุษณิษาอย่างสุภาพ ดวงหน้าเล็กที่แนบอยู ่

กบัเสือ้สเวตเตอรส์นีำ้เงนิเขม้ของเขานัน้ดซูดีเซยีวเสยีจนเขาอดทีจ่ะเปน็หว่ง 

เธอขึน้มาจรงิๆ ไมไ่ด ้ถงึอยากจะเรง่การถา่ยทำใหจ้บลงโดยไวเพือ่ประหยดั 

งบ แต่ก็ไม่ใจไม้ไส้ระกำพอที่จะใช้งานผู้หญิงที่กำลังจะเป็นลมเป็นแล้ง 

ต่อหน้าต่อตาได้หรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ผู้หญิงที่ดูตัวเล็กและอ่อนแอ 

เช่นนี้ “หนูนิด ไหวหรือเปล่า” 

“ไมเ่ปน็ไรคะ่พีเ่ต ้หนนูดิคงเพง่สมาธมิากเกนิไป พกัสกัครูก่ค็งดขีึน้” 

อุษณษิาชอ้นดวงตากลมโตขึน้มองเสีย้วหนา้หลอ่เหลาทีค่อ่นไปทางสวยของ 

เตชติชา้ๆ ดว้ยทา่ทางออ่นเปลีย้เพลยีแรง “หนนูดิขอโทษนะคะทีท่ำใหเ้สยีการ 

เสียงานกันไปหมดเลย”

“พดูอะไรอยา่งนัน้ละ่ครบั พีต่า่งหากตอ้งขอโทษทีใ่ชง้านแขกรบัเชญิ
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คนสำคัญของพี่หนักเกินไป” 

ชายหนุ่มตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มหวานหยด ทำเอาอุษณิษาได้แต่

ร้องกรี๊ดอย่างปลาบปลื้มลืมตายดังลั่นอยู่ในใจ เธอคิดไม่ผิดจริงๆ ที่ยอม

ถอ่สงัขารมาอดัรายการไกลถงึอนิเดยีทัง้ๆ ทีค่วรจะเกบ็ตวัหายเขา้กลบีเมฆ 

อย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกที่ประกาศอำลาวงการ 

แม้จะรู้จักมักคุ้นกับเตชิตมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่แทบ 

จะไม่เคยได้มีโอกาสใกล้ชิดเขาขนาดนี้มาก่อน เพราะรอบกายของหนุ่ม 

รุ่นพี่ที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยคนนี้มีเพื่อนฝูงและหญิงสาว 

สวยมากหนา้หลายตารายลอ้มไมว่า่งเวน้ ซึง่ไมน่า่แปลกใจแตอ่ยา่งใด เตชติ 

มีรูปโฉมที่จัดได้ว่าหล่อเหลาตามสมัยนิยม คือเป็นหนุ่มมาดเซอร์ผมยาว 

ทีม่ผีวิขาวดสูะอาดสะอา้น เขามโีครงหนา้สวยไดร้ปูทีป่ระดบัดว้ยดวงตาคม 

หวาน จมูกโด่งเป็นสัน และมีริมฝีปากบางเฉียบที่มักจะยกแย้มขึ้นอย่าง 

อารมณด์อียูเ่สมอ รปูรา่งหรอืกส็งูโปรง่สงา่งาม หากนบัเรือ่งชาตติระกลูดเีลศิ 

และฐานะครอบครัวที่เข้าขั้นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศเข้าไปอีก 

เรื่อง เตชิตก็ถือเป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝันที่สาวๆ ทั้งหลายถวิลหาทีเดียว 

“แหม...พี่เต้ก็ พูดอะไรก็ไม่รู้...” อุษณิษายิ้มเขินในขณะที่สมองคิด 

สรา้งจนิตนาการเพรศิแพรว้...คงไมเ่ลวหากจะอำลาวงการดว้ยขา่วดรีะหวา่ง 

เธอกบัลกูชายคนเดยีวของเจา้ของสถานโีทรทศันย์กัษใ์หญ ่รบัรองวา่ผูห้ญงิ 

ไทยค่อนประเทศต้องกรี๊ดแทบอกแตกตายแน่ๆ

ฉะนั้น...หว่านเสน่ห์เข้าไว้หนูนิด สองอาทิตย์ที่ถ่ายรายการด้วยกัน 

ที่อินเดีย เธอจะต้องทำให้พี่เต้หันมาสนใจเธอให้ได้!

“หนึ่งครับ มาพาหนูนิดไปที่รถตู้ที เดี๋ยวผมกับพี่เมฆจะไปถ่ายเจาะ

สัมภาษณ์เจ้าของบ้านหน่อย” 

ทนัททีีไ่ดย้นิชือ่ของหญงิสาวอกีคน อุษณษิากค็อแขง็ขึน้มาในบดัดล 

...บา้ชะมดั! เธอลมืชือ่นีไ้ปไดอ้ยา่งไร ชือ่ของผูห้ญงิทีเ่ปน็กา้งชิน้โตบนเสน้ทาง 

รักสายภารตะของเธอกับเตชิต

ตวัอยา่ง
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ศัตรูหัวใจนัมเบอร์วัน

ยายน้ำหนึ่ง! 

ร่างเพรียวระหงในชุดเสื้อยืดเนื้อหนาขนาดพอดีตัวและกางเกงยีน 

สีอ่อนของหญิงสาวเจ้าของชื่อหันมาตามเสียงเรียกของเตชิตอย่างกระฉับ- 

กระเฉง ดวงหนา้สวยเฉีย่วระบายดว้ยรอยยิม้สดใสเสยีจนอษุณษิาตอ้งลอบ 

ทำหนา้เบด้ว้ยความหมัน่ไสเ้ชน่ทกุครัง้ทีพ่บหนา้กนั ถา้เลอืกไดก้ไ็มอ่ยากไป 

ยืนใกล้ๆ ครีเอทิฟสาวสวยผู้สมบูรณ์แบบเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสาร

แฟชั่นชั้นนำคนนี้นักหรอก 

ทำไมน่ะหรือ?

ก็เจ้าหล่อนมาพร้อมความสูงตั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรและหุ่น 

นางงามจักรวาล ๓๖-๒๔-๓๖ ในขณะที่อุษณิษาสูงยังไม่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบ

เซนติเมตรด้วยซ้ำ แถมยังไร้ส่วนโค้งส่วนเว้าเร้าใจโดยสิ้นเชิง ไม่อยากจะ 

บอกเลยว่าเธอเพิ่งเลื่อนขั้นจากเฟิสต์บรามาสวมบราเซียร์คัปเอเมื่อสองปี 

ที่แล้วนี่เอง ขืนพาหุ่นเหมือนถั่วงอกหัวโตของตนเองไปยืนข้างๆ หุ่นทรมาน

ใจชายของน้ำหนึ่งให้เตชิตเปรียบเทียบชัดๆ ถนัดตา มีหวังเธอได้กลายเป็น

หมาขี้เรื้อนในสายตาเขากันพอดี!

“หนูนิดเดินไหวไหมจ๊ะ”

นำ้หนึง่เอย่ถามดว้ยนำ้เสยีงหว่งใย ดวงหนา้ใสกระจา่งทีแ่ตง่แตม้ดว้ย 

เครื่องสำอางอ่อนๆ ดูอ่อนโยนเสียจนอุษณิษารู้สึกละอายใจที่คิดตั้งแง่กับ 

สาวสวยนิสัยดีคนนี้...แต่เรื่องอะไรจะให้หล่อนมาทำตัวเป็นนางฟ้าผู้อารี 

ทำคะแนนกับเตชิตกันล่ะยะ! ถึงปากจะพูดว่าเธอกับเตชิตเป็นเพียงแค่ 

เพื่อนกันธรรมดา แต่สัญชาตญาณผู้หญิงในตัวอุษณิษาร้องเตือนเสียงดัง 

สนัน่หวัน่ไหววา่นำ้หนึง่นีล่ะคอือปุสรรคใหญบ่นเสน้ทางสูต่ำแหนง่ลกูสะใภ้ 

เจ้าของสถานีโทรทัศน์ของเธอ!

“เอ่อ...หนูนิดว่าที่รถอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่ หนูนิดขอไปเดิน 

สดูอากาศแถวนีส้กัพกัดกีวา่คะ่” หญงิสาวดนัตวัออกจากแผงอกของชายหนุม่ 

ตวัอยา่ง
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อย่างสุดแสนเสียดาย “พี่หนึ่งอยู่ช่วยงานพี่เต้เถอะนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วง 

หนูนิดไม่อยากรบกวนใคร แค่นี้ก็ทำให้เสียเวลากันไปมากแล้ว”

อุษณิษาปั้นรอยยิ้มอ่อนหวานขึ้นประดับบนดวงหน้าอย่างเต็มที่  

เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ดวงหน้าอ่อนเยาว์ของเธอดูน่ารักเสียจนเตชิตเผลอยิ้ม

ตอบไปอย่างลืมตัว 

“ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจหนูนิดเถอะครับ แต่ระวังตัวด้วย อย่าเดินไป 

ไหนไกลนะครับ”

เขารู้ว่าไม่ควรรู้สึกรู้สาอะไรกับรอยยิ้มไร้เดียงสาของเธอ และควร 

ทำใจแข็งเข้าไว้ให้มาก เพราะเมื่อเวลาที่เธอตะโกนใส่หน้าเขาว่าเกลียดชัง 

เพยีงใดมาถงึ จะไดไ้มรู่ส้กึลำบากใจมากนกั แต.่..พอคดิวา่ตนเองจะตอ้งเปน็ 

คนลบรอยยิม้สดใสนีอ้อกจากใบหนา้ของเธอ กอ็ดทีจ่ะรูส้กึหนว่งๆ ทีห่วัใจ 

ไม่ได้...

“น้องเขาเดินไปตั้งนานแล้ว ยังทำตาละห้อยอยู่ได้” น้ำหนึ่งพูดยิ้มๆ  

เมื่อเห็นเตชิตทอดสายตาอ่อนเชื่อมตามร่างเล็กที่เดินลัดเลาะฝูงชนออก 

จากตรอกไป “นอ้งหนนูดิคนนีใ้ชไ่หมทีเ่ตแ้อบชอบสมยัเรยีน ถงึขนาดยอมไป 

ลงวชิาวรรณคดอีะไรสกัอยา่งทีค่ณะอกัษรฯ เพราะอยากนัง่เรยีนหอ้งเดยีว 

กัน หนึ่งจำได้นะว่าวิชานั้นเต้ได้ซีบวกด้วย”

หญิงสาวยังจำได้ดีว่าหนุ่มเนื้อหอมประจำคณะนิเทศศาสตร์ลงทุน 

ตื่นแต่เช้าไปนั่งเรียนวิชาที่ตนเองไม่ถนัดทุกศุกร์ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็น 

ต่อตนเองสักนิด เพียงเพราะอยากเห็นหน้าสาวน้อยปริศนาคนหนึ่งใกล้ๆ  

เพื่อนฝูงเดาไปใหญ่โตว่าเป็นใคร แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมปริปากบอกให้ใครรู้ 

สกันดิ นำ้หนึง่เพิง่มาระแคะระคายเอาตอนทีเ่หน็ทา่ทางตืน่เตน้จนออกนอก 

หน้าของโพรดิวเซอร์หนุ่มเมื่อแม่หมอคนดังตอบตกลงมาเป็นแขกรับเชิญ 

นี่ละ ยิ่งได้เห็นในประวัติแขกรับเชิญว่าเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ที่ 

มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอและเตชิตในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย  

ซึง่เปน็ปทีีเ่ตชติอตุรไิปลงเรยีนแบบไมเ่กบ็หนว่ยกติทีน่ัน่พอด ีกย็ิง่มัน่ใจวา่ 

ตวัอยา่ง
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สาวน้อยปริศนาคนนั้นคืออุษณิษาแน่ๆ

“ผมไปเรยีนเพราะสนใจใฝห่าความรูต้า่งหากละ่หนึง่ แลว้อกีอยา่งนะ 

...เด็กคนนั้นก็ไม่ใช่สเปกผมสักนิด” เตชิตแยกเขี้ยวแล้วเอื้อมมือไปยีผม 

ของหญิงสาวแก้เก้อ “ไปทำงานกันได้แล้วครับคุณครีเอทิฟ ขืนอู้อยู่แบบนี้ 

ผมจะหักเงินเดือนให้หมดเลย”

“เจ้าค่า คุณโพรดิวเซอร์” น้ำหนึ่งย่นจมูก แล้วหัวเราะร่วนเพื่อกลบ

เกลื่อนความรู้สึกกังวลลึกๆ ในหัวใจ 

ขอให้ที่เขาพูดว่าอุษณิษาไม่ใช่สเปกนั้น...เป็นเรื่องจริงทีเถอะ...

“ดีดี้
๒
 ดีดี้ ทางนี้ครับ”
เดก็ชายวยัสบิสีป่ใีนชดุซาลวาร ์กามซีสตีุน่ๆ ยืน่หนา้ออกมาจากตรอก 

เลก็ๆ ทีอ่ยูไ่มห่า่งจากยา่นรา้นคา้บรเิวณรอบนอกเทวาลยัของพระแมก่าลนีกั  

มือผอมเกร็งที่เปื้อนคราบดินขะมุกขะมอมกวักเรียกอุษณิษาอย่างร่าเริง  

หญิงสาวมองซ้ายมองขวาด้วยท่าทางระแวดระวังก่อนจะรีบหลบเข้าไปยืน

ในตรอกอย่างว่องไว

“ไม่ต้องมาทำหน้าระรื่นแบบนี้เลย เธอเกือบทำฉันซวยแล้วไหมล่ะ” 

อุษณิษาแยกเขี้ยว มือเล็กเรียวล้วงเข้าไปในย่ามที่ปักด้วยลูกปัดหลากสีสัน 

ใบยอ่มแลว้หยบิเงนิจำนวนหา้รอ้ยรปูสีง่ใหเ้ดก็ชายทีท่ำตาโตรบีตะครุบเงนิ 

ทันควัน “ฉันบอกให้ซื้อสร้อยข้อเท้าที่มีกระพรวนสีเขียวไม่ใช่หรือไงยะ  

ทะลึ่งไปซื้อสีน้ำเงินมาทำไมไม่ทราบ แบบนี้มันน่าหักเงินชะมัด”

“ไมใ่ชค่วามผดิของผมเสยีหนอ่ย กส็ำเนยีงฮนิดขีองพีไ่มไ่ดเ้รือ่งเอง”  

เด็กชายเหน็บเงินเข้าที่ขอบกางเกงแล้วรีบดึงชายเสื้อตัวยาวมาปิดเอาไว้ 

ด้วยกลัวว่าคนให้จะเปลี่ยนใจเรียกเงินคืน...ที่จริงภาษาฮินดีของหญิงสาว 

กจ็ดัวา่อยูใ่นระดบัใชไ้ดท้เีดยีว อาจฟงัแปรง่หอูยูบ่า้งและมบีางคำทีอ่อกเสยีง 

๒ ภาษาฮินดี แปลว่า พี่สาวหรือน้องสาว

ตวัอยา่ง
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ไม่ค่อยถูกต้องนัก แต่เธอก็เป็นหญิงต่างชาติคนแรกที่เขารู้จักซึ่งพูดฮินด ี

ได้คล่องถึงเพียงนี้ ถ้าจะผิดก็ผิดที่เขาหาซื้อสร้อยข้อเท้าที่มีลูกกระพรวน 

สีเขียวตามที่เธอว่าจ้างไม่ได้จึงซื้อสีอื่นมาแทน 

จะโวยวายอะไรนกัหนา ถงึอยา่งไรมนักเ็ปน็ลกูกระพรวนเหมอืนกนั 

นั่นละน่า...

“ยงัจะปากดอีกี มนันา่ทบุใหก้ะโหลกรา้วจรงิๆ” อษุณษิาทำหนา้หงกิ 

เข้าข่ม แต่ดูน่าขันมากกว่าน่ากลัวในสายตาของเด็กชายชาวอินเดีย 

ตอนที่พบหน้าเธอครั้งแรกเมื่อวานช่วงบ่าย เขายังนึกว่าเธอเป็น 

เด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเขาเสียอีก หน้าตาหรือก็สวยน่ารักราวตุ๊กตา 

จนเขาเกือบเคลิ้มไปกับรอยยิ้มหวานฉ่ำของเธอเสียแล้ว แต่คำพูดคำจาที่ 

เอ่ยออกมาแต่ละคำนี่สิ สวนทางกับรูปลักษณ์ชนิดดิ่งลงเหว ทั้งดุ ทั้งห้าว 

อย่างกับนักเลงไม่มีผิด 

“แล้วนี่ซื้อของที่บอกให้ซื้อมาหรือเปล่า”

“ไม่พลาดอยู่แล้ว” เด็กชายพูดพลางหันไปหยิบกระทงทรงกลมที่ทำ 

จากใบสกัขึน้จากพืน้มายืน่ใหห้ญงิสาว ดา้นในบรรจดุว้ยขนมกหุลาบจามนุ๓  

ลกูกลมๆ สนีำ้ตาลทองทีชุ่ม่ฉำ่ไปดว้ยนำ้เชือ่มจนพนู กลิน่หวานหอมเฉพาะ 

ตวัทีล่อยขึน้มาเตะจมกูนัน้ชวนใหน้ำ้ลายสอยิง่นกั “ผมซือ้มาจากรา้นเจา้เดด็ 

ของตลาดเราเชียวนา”

“ฉนัไมส่นหรอกวา่เดด็หรอืเปลา่ ขอแคเ่ปน็ขนมจากรา้นทีน่ายผูห้ญงิ

ของเธอชอบก็พอ” อุษณิษาหลุบตาลงมองกระทงขนมที่เพิ่งรับมาถือไว้นิ่ง 

แมเ้สยีงทา้ยประโยคของเธอจะแผว่เบาจนแทบไมไ่ดย้นิ ทวา่ใจความ 

๓ Gulab Jamun ขนมรสหวานจัด ทำจากแป้งผสมนมแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ ทอด 

ในกี (Ghee) หรือเนย แล้วราดด้วยน้ำเชื่อมผสมลูกกระวานและน้ำดอกไม้เทศ นิยม 

รบัประทานคูก่บัชาอนิเดยีทีม่รีสขมเพือ่ตดัรสหวานจดัไมใ่หเ้ลีย่นจนเกนิไปนกั นบัเปน็ขนม 

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุดชนิดหนึ่ง

ตวัอยา่ง
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ที่จับได้ช่างสะดุดหูคนฟังยิ่งนัก อีกแล้ว...ผู้หญิงไทยคนนี้พูดจาแปลกๆ 

อีกแล้ว เมื่อวานตอนที่เธอเดินตรงเข้ามาหาเขาที่ตลาดแล้วถามว่าเขาคือ 

เดก็รบัใชข้องบา้นทีม่ผีูห้ญงิเพิง่ผกูคอตายใชห่รอืไม ่เขาถงึกบันิง่อึง้พดูอะไร

ไมอ่อกไปชัว่ขณะ จรงิอยูว่า่ขา่วการตายของนายหญงิเปน็ทีโ่จษจนักนัไปทัว่ 

แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เสียหน่อย 

ผู้หญิงต่างชาติที่เพิ่งมาเหยียบแผ่นดินอินเดียได้เพียงวันสองวัน 

อย่างเธอรู้ข่าวได้อย่างไรกัน 

แล้ว...เธอรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือเด็กรับใช้ของบ้านนั้น

จะว่าเป็นแม่มดหมอผีเหมือนที่เธอแสร้งแสดงต่อหน้ากล้องไปเมื่อ 

ไม่กี่ชั่วโมงมานี้ก็ไม่น่าใช่ ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ต้องวิ่งโร่มาว่าจ้างให้เขานำ 

สร้อยข้อเท้าไปซุกไว้ในรอยแตกของผนังเช่นนั้นเป็นแน่

ผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดแผกจากคนทั่วไป... 

อะไรบางอย่างที่...ทำให้เขารู้สึกขนลุกอย่างน่าประหลาด...

“ยังจะมองหน้าฉันทำไมอีกยะ เสร็จงานแล้วก็ไปได้แล้ว เดี๋ยวมีคน

มาเห็นเราอยู่ด้วยกันก็ความแตกพอดี” อุษณิษาออกปากไล่ผู้สมรู้ร่วมคิด

อย่างไร้เยื่อใย 

ร่างเล็กย่อตัวลงวางกระทงขนมลงบนพื้นลูกรังชิดกับกำแพง พลาง 

พึมพำอะไรบางอย่างโดยไม่สนใจมองร่างผอมเก้งก้างของเด็กชายที่ยังคง 

ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมสักนิด 

“แลว้อยา่ไดป้รปิากบอกใครเรือ่งทีฉ่นัจา้งเธอเปน็อนัขาด ไมอ่ยา่งนัน้ 

ฉันเอาเธอตายแน่ เข้าใจไหม”

“พี่จ่ายเงินผมแล้ว ผมไม่ปากโป้งหรอกน่า” หนุ่มน้อยเม้มริมฝีปาก

แน่นคล้ายกำลังชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง “พี่สาว...”

“อะไรอกี ถา้จะขอบคัซซี๔ เพิม่ละกฝ็นัไปเถอะยะ่ เธอไดไ้ปตัง้พนัรปู ี

๔ ภาษาฮินดี แปลว่า เงินทิป

ตวัอยา่ง
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แล้วนะ ก่อนทำงานครึ่งหนึ่ง เสร็จงานอีกครึ่งหนึ่ง เป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามา 

ริขูดเลือดขูดเนื้อผู้ใหญ่นะ เดี๋ยวแม่ซัดตาแตกเสียนี่” อุษณิษาขึงตาใส่เด็ก 

ที่ตัวสูงกว่าตนเองเกือบสิบเซนติเมตร แล้วกำหมัดเป็นมะเหงกพร้อมจะ 

เขกกระหม่อมอีกฝ่ายเต็มที่...เห็นตัวเล็กเท่านี้ก็เถอะ เรื่องท้าต่อยท้าตี 

ไอ้หนูนิดหัวโจกประจำซอยไม่เคยแพ้ใครทั้งนั้น จนอัสนี นายทหารใหญ่ 

ผู้เป็นบิดาออกปากว่าแสบแบบนี้น่าจะเกิดเป็นผู้ชายเสียให้รู้แล้วรู้รอด

“โธ่! พี่สาว หน้าตาก็สวยดี แต่ดุยิ่งกว่าเสือเบงกอลอย่างนี้ระวัง 

หาสามีไม่ได้นะพี่ ผมไม่ได้อยากได้บัคซีซหรอก...” เด็กชายชาวอินเดียทำ 

หน้าเหย “ผมก็แค่มีเรื่องอยากจะถามเฉยๆ”

“ถามอะไร” หญงิสาวถามกลบัเสยีงหว้น สายตายงัคงวางอยูท่ีก่ระทง 

ขนมโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองคนถาม

“ก.็..” เดก็รบัใชเ้ลยีรมิฝปีากคลา้ยลงัเล “พีส่าวรูไ้ดย้งัไงวา่นายผูห้ญงิ 

ของผมใช้ส่าหรีสีแดงผูกคอตาย ผม...ผมจำได้ว่าไม่ได้เล่าให้พี่ฟังนี่...”

“ก็ฉันเห็นนี่”

“หา...” คำตอบที่เพิ่งได้ยินทำเอาเด็กหนุ่มทำหน้าไม่ถูก “หะ...เห็น? 

เห็นอย่างนั้นเหรอ...”

“ใช.่..เหน็...” อษุณษิาถอนใจอยา่งเหนือ่ยหนา่ย “ทัง้สา่หร ีทัง้นายผูห้ญงิ 

ของเธอ ฉันเห็นทั้งสองอย่าง”

เห็นเต็มสองตาเลยด้วย...

ดวงตากลมโตเหลือบมองไปยังหญิงสาวชาวอินเดียที่นั่งกอดเข่าพิง 

กำแพงอยู่ข้างๆ กระทงใส่ขนมกุหลาบจามุนแล้วถอนใจเฮือกใหญ่...ร่าง 

อวบอิม่จนเกอืบจะเรยีกไดว้า่อวบอว้นตามแบบฉบบัของสาวภารตะอยูใ่นชดุ 

ส่าหรีสีเขียวอ่อน ที่รอบลำคอมีผ้าสีแดงผืนโตรัดแน่นและทิ้งชายยาวลง 

ลากพื้น หญิงคนนั้นช้อนนัยน์ตาแห้งแล้งราวปลาตายขึ้นมองอุษณิษาอย่าง 

เศร้าสร้อย

ไม่ใช่แค่เหมือนปลาตายหรอก แต่ตายไปแล้วต่างหาก อืดเชียว...

ตวัอยา่ง
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ไม่รู้ว่าส่าหรีนั่นรับน้ำหนักน้องๆ ช้างเพื่อนแก้วของเจ้าหล่อนได้ 

อย่างไรกันหนอ ดูๆ ไปแล้วมันน่าจะขาดกลางตอนที่ร่างอวบระยะสุดท้าย 

ทิ้งดิ่งลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกแล้วกระแทกพื้นคอหักตายเสียมากกว่า

“พี่สาว...เห็นจริงๆ น่ะเหรอ...” 

เด็กชายกวาดตามองตามสายตาของหญิงสาวไปก็พบเพียงกำแพง 

สกีระดำกระดา่งอนัวา่งเปลา่ รูส้กึเหมอืนพดูไมอ่อกบอกไมถ่กู คลา้ยเชือ่ครึง่ 

ไมเ่ชือ่ครึง่...จรงิอยูว่า่เขาทึง่ทีเ่ธอรูเ้รือ่งสขีองสา่หร ีแตก่ารทีเ่ธอสรา้งเรือ่ง 

หลอกลวงคนที่กองถ่ายของรายการจากเมืองไทยก็ทำให้ความน่าเชื่อถือ 

ในตัวเธอลดลงไปกว่าครึ่ง 

“ถามเซา้ซีอ้ยูไ่ด ้รบีกลบับา้นไปเลย ไมอ่ยา่งนัน้ฉนัจะยดึเงนิคนืจรงิๆ  

ด้วย โทษฐานปากมาก”

พอได้ยินคนตัวเล็กขู่ เด็กหนุ่มก็รีบตะครุบเงินที่ซ่อนเอาไว้ที่ขอบ 

กางเกงแน่นก่อนจะรีบเผ่นแผล็วหนีไปโดยไม่ต้องรอให้พูดซ้ำ 

อุษณษิาถอนใจอยา่งเหนือ่ยหนา่ยอกีคำรบ ขณะผนิหนา้กลบัมามอง 

ร่างท้วมของสาวอินเดียที่ยังคงนั่งคู้เข่าอยู่ในท่าเดิม ด้วยสีหน้าติดจะบึ้งตึง 

นิดๆ

“ฉันให้เงินเด็กคนนั้นหนึ่งพันรูปีตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วนะ เธอ 

กนิขนมใหเ้สรจ็แลว้กร็บีไปเกดิไดแ้ลว้” หญงิสาวพยายามพดูโดยไมข่ยบัปาก 

มากนัก เพราะไม่อยากให้คนที่เดินสัญจรผ่านไปมามองว่าเธอบ้าที่พูดอยู่

คนเดียว 

ที่จริงพวกเขาจะคิดอย่างนั้นก็คงไม่แปลกอะไร ในเมื่อไม่มีใครมอง 

เห็น ‘สิ่ง’ ที่เธอมองเห็นอยู่ในขณะนี้... 

สิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าวิญญาณ! 

อษุณษิากลอกตาขึน้ฟา้เมือ่เหน็วา่รา่งกึง่โปรง่แสงทีน่ัง่คูต้วัชดิกำแพง 

อยู่นั้น เอาแต่สะอึกสะอื้นไม่ยอมแตะต้องขนมที่ตนเองร้องขอให้เธอนำมา

เซ่นไหว้สักนิด 

ตวัอยา่ง
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หญิงสาวไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะให้คำนิยามสิ่งที่เธอเห็นอยู่นี้ว่าผี  

วญิญาณ สมัภเวส ีหรอืเรยีกวา่เปน็สิง่ลีล้บับา้งละ แตส่ำหรบัเธอแลว้ พวกเขา 

ไมม่สีิง่ใดทีล่กึลบัซำ้ซอ้นยากเกนิกวา่จะเขา้ใจแมส้กันดิเดยีว ตัง้แตจ่ำความ 

ไดเ้ธอกร็ูจ้กัคุน้เคยกบั ‘คนจากอกีฟากหนึง่ของมติ’ิ เปน็อยา่งดอียูแ่ลว้ สมยั 

ยังเล็ก เธอเอาแต่คุยกับพวกเขาจนไม่ยอมเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันด้วยซ้ำ 

ทำใหใ้ครๆ มองวา่เปน็เดก็เพีย้น เดก็ประหลาด รอ้นถงึบดิาและคุณยา่ตอ้ง 

อธิบายให้เธอเข้าใจเป็นการเร่งด่วนว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นสิ่งที่สังคมปกติ 

ไม่อาจเปิดใจยอมรับได้โดยง่าย เพราะในยุคที่วิทยาศาสตร์ครองโลกเช่นนี้  

ผู้คนแทบจะเลิกเชื่อถือเรื่องลี้ลับหรือสิ่งที่ตาเนื้อไม่อาจมองเห็นไปจนสิ้น 

แล้ว หากอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเฉกเช่นคนธรรมดาทั่วไป อุษณิษา 

ต้องรู้จักเลี่ยงไม่ให้ใครรับรู้ถึงพลังพิเศษที่มีอยู่นี้

พลังที่ตกทอดมาสู่ผู้หญิงทุกรุ่นของตระกูล ‘มาศโมเรส’

ใครเลยจะคาดคดิวา่วนัหนึง่ ทายาทคนโตของครอบครวัจะนำพลงัที่ 

ทุกคนพยายามปกปิดมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินหน้าตาเฉย ไม่ว่าใครจะ 

ทดัทานอยา่งไรกไ็มฟ่งั มหินำซำ้ยงัออกโทรทศันก์บัสือ่ตา่งๆ ประกาศศกัดา 

อย่างไม่เกรงกลัวบรรพบุรุษเจ้าของพลังลุกขึ้นจากหลุมตามมาหักคอเอา 

เสียด้วย 

หลงัจากเปดิตวัในฐานะแมห่มอตาทพิยไ์มน่าน อษุณษิากโ็ดง่ดงัคบัฟา้ 

ทัง้เงนิและงานตา่งๆ หลัง่ไหลเขา้มาไมข่าดสาย แมแ้รกๆ จะทำใหม้ปีากเสยีง 

กับสมาชิกครอบครัวบ้าง แต่เม่ืองานของหญิงสาวสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล 

จนเรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว ทุกคนจึงยอม 

สงบปากสงบคำแตโ่ดยด ีมแีตด่ารารายผูเ้ปน็ยา่เทา่นัน้ทีย่งัคงคดัคา้นเรือ่งนี ้

ชนิดหัวชนฝา แต่มีหรือที่อุษณิษาจะสน ชื่อเสียงและเงินทองทำให้เธอ 

หลงละเลงิ วาดฝนัเพรศิแพรว้วา่ชว่งเวลาทีไ่ดข้ึน้ไปยนืบนจดุสงูสดุของชวีติ 

เช่นนั้นจะคงอยู่ตลอดไป

ไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องตื่นจากฝัน แล้วร่วงหล่นจากฟากฟ้าลงมา 

ตวัอยา่ง
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กระแทกพื้นโครมใหญ่เพราะพลังในการทำนายเริ่มเสื่อม!

“เลิกคร่ำครวญเสียทีเถอะน่า” อุษณิษาระบายลมหายใจยาวอย่าง 

รำคาญใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงสะอึกสะอื้นปิ่มว่าจะขาดใจไม่เลิกรา “เธอนี่ 

โงช่ะมดั แคส่ามนีอกใจกถ็งึกบัเอาสา่หรแีตง่งานมาผูกคอตาย เกดิใหมช่าติ 

หน้าถ้าเจอสามีเฮงซวยอย่างนี้อีก จำไว้นะว่าให้เอาส่าหรีผูกคอเขาแล้วเตะ 

ลงจากหน้าต่าง ไม่ใช่ผูกคอตัวเอง เข้าใจไหม”

แม้น้ำเสียงของหญิงสาวจะฟังคล้ายเอือมระอาเต็มทน แต่ดวงตา 

กลับแฝงแววแห่งความเห็นอกเห็นใจและสงสารอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเสียจน 

วิญญาณตรงหน้ารับรู้ได้ เจ้าหล่อนพยักหน้า คราบน้ำตาบนใบหน้าถูก 

แทนที่ด้วยรอยยิ้มบางๆ มือสีคล้ำเข้มแตะหน้าผากตนเองในลักษณาการ 

ทำความเคารพก่อนที่ร่างจะค่อยๆ จางหายไป 

เหลือเพียงความว่างเปล่า...เช่นทุกครั้งที่ดวงวิญญาณทั้งหลายหมด

ห่วงและจากไป

อุษณิษาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาไปท่ีใด ไปสู่สุคติเหมือนท่ีใครๆ ว่ากันหรือไม่  

รู้เพียงทุกครั้งที่เธอช่วยให้ความปรารถนาที่ยังค้างคาของดวงวิญญาณ 

เหล่านี้สัมฤทธิผล พวกเขาก็จะหายไปเสียเฉยๆ เงียบเชียบเหมือนไม่เคยม ี

ตวัตนมากอ่น จนบางทหีญงิสาวไพลน่กึไปวา่พวกเขาอาจเปน็เพยีงจนิตนาการ 

จากสติอันฟั่นเฟือนของเธอเองก็เป็นได้ 

แต่เธอรู้ดี...พวกเขามีอยู่จริง

ตั้งแต่ยังเล็ก อุษณิษาไม่เคยกลัวภูตผีปีศาจ ในทางกลับกัน พวกเขา 

ต่างหากที่กลัวเธอ ฉะนั้นคำขู่ประเภท ‘อย่าดื้อนะ เดี๋ยวผีหลอก’ หรือ 

‘ยกัษจ์ะมากนิตบัเดก็ซน’ จงึไมเ่คยใชขู้เ่ธอไดผ้ลเลยสกัครัง้ มแีตเ่ธอนัน่ละ 

ทีขู่จ่ะจบัผทีัง้หลายลงหมอ้ถว่งนำ้ ทีจ่รงิจะบอกวา่วญิญาณเหลา่นัน้กลวัเธอ 

คงไม่ถูกเสียทีเดียวนัก พวกเขากลัวสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกายของเธอ

ต่างหาก...สายเลือดที่ดารารายอธิบายว่าทำให้หญิงสาวที่กำเนิดในตระกูล 

มาศโมเรสมีอำนาจเหนือคนทั่วไป โดยเฉพาะอุษณิษาที่มีพลังแรงกล้ากว่า 

ตวัอยา่ง
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ทุกคนในตระกูล ยิ่งถือว่าพิเศษกว่าคนอื่นๆ

ใช่ พิเศษมาก...มากเสียจนอึดอัดเชียวละ

ใครๆ อาจจะคิดว่าการเป็นคนมีพลังพิเศษเหนือธรรมดานั้นโก้เก๋ 

แต่สำหรับอุษณิษาแล้ว พลังที่ว่านั้นสร้างความยากลำบากให้ชีวิตไม่น้อย 

ทีเดียว นอกจากหญิงสาวจะสามารถมองเห็นและติดต่อสื่อสารกับเหล่า 

วิญญาณได้แล้ว เธอยังมีญาณหยั่งรู้ที่แปลกประหลาดพิสดารที่สุด ไม่ใช่ 

เพยีงแคท่ำนายอนาคตไดอ้ยา่งแมน่ยำ แตเ่พยีงแตะมอืลงบนหนงัสอืหนา้แรก  

เธอก็สามารถรู้เนื้อหาของมันไปจนถึงหน้าสุดท้าย แถมยังเข้าใจและแทบ 

จะจดจำทกุตวัอกัษรไดเ้ปน็อยา่งด ีเธอเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 

ราวเซลล์สมองเป็นฟองน้ำวิเศษที่สามารถซึมซับของเหลวได้อย่างไม่มีวัน 

จบสิ้น ดูตัวอย่างจากการที่เธอเรียนภาษาฮินดีด้วยตนเองก่อนมาอินเดีย 

เพียงหนึ่งอาทิตย์เป็นต้น 

และเพราะความพิเศษเหนือมนุษย์เช่นนี้นี่เอง อุษณิษาจึงถูกตีกรอบ 

จนแทบกระดกิกระเดีย้ไปไหนไมไ่ด ้ชวีติของเธอเตม็ไปดว้ยขอ้หา้มลา้นแปด  

หา้มแสดงพลงัใหค้นอืน่เหน็ หา้มพดูเรือ่งทีเ่หน็วญิญาณไดใ้หใ้ครฟงั หา้ม...

แม้กระทั่งไม่ให้มีผลการเรียนที่โดดเด่นเกินไป เพราะอาจจะถูกจับตามอง 

เรื่องพลังการซึมซับความรู้จากหนังสือได้ ทุกครั้งที่ผลการสอบปลายภาค 

ออกมาดเีลศิเกนิระดบัอาย ุหญงิสาวจงึถกูดแุทนการไดร้บัคำชมเสมอ เมือ่ 

ถูกกดดันมากเข้า เธอจึงระเบิดออกในรูปแบบของการปฏิวัติเต็มรูปแบบ  

กบฏต่อทุกกฎข้อห้ามและทำในสิ่งที่ดารารายกลัวที่สุด...

เป็นแม่หมอตาทิพย์!

ตวัอยา่ง



อษุณษิาเหน็วา่นา่จะยงัมเีวลาใหเ้ดนิลอยชายเลน่อกีราวสบิหา้นาท ี
จึงปล่อยตนเองให้ไหลไปกับคลื่นมนุษย์ที่เดินขวักไขว่อยู่บนถนนแคบๆ  

ข้างวิหารพระแม่กาลีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโกลกาตาซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า 

มากมายเรียงรายเป็นทิวแถว บ้างก็จำหน่ายเครื่องสักการบูชาองค์มหาเทวี  

ตัง้แตพ่วงมาลยัดอกชบาสแีดงสดไปจนถงึกำยานกลิน่หอมฉนุ บา้งกจ็ำหนา่ย 

เครื่องประดับ สร้อย แหวน และกำไลอินเดียซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดา 

นกัทอ่งเทีย่ว เสยีงรอ้งตะโกนเรยีกลกูคา้ของบรรดาพอ่คา้แมข่ายและเสยีง 

พดูคยุจอ้กแจก้จอแจของผูค้นในดนิแดนแหง่นีเ้ปน็เอกลกัษณพ์อๆ กบัสสีนั 

ของเสือ้ผา้แสนฉูดฉาดตดักบัสผีวิคลำ้เขม้ของพวกเขาอยา่งนา่มอง หญงิสาว 

มองพ่อค้าวัยกลางคนที่กำลังยื่นผ้าคลุมไหล่ให้นักท่องเที่ยวเลือกชมแล้ว 

อดอมยิม้ไมไ่ด ้จะมชีาตไิหนนอกจากอนิเดยีอกีหนอทีส่วมเสือ้กรูตะสเีขยีว

ใบตองและกางเกงทรงพองสแีดงแปรด๊แลว้ดไูมแ่ปลกตา แถมยงักลมกลนื

ไปกับบรรยากาศรอบกายได้เช่นนี้อีก

ภาพของอินเดียที่อุษณิษาเคยจินตนาการเอาไว้ก่อนที่จะมาเยือนนั้น  

มันตราที่ ๒

ตวัอยา่ง
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แตกต่างจากที่สองตาของเธอเห็นในขณะนี้ลิบลับ ความล้าหลังและความ 

สกปรกต่างๆ นานาที่ได้ฟังจากคำบอกเล่าของผู้คนแทบจะถูกลบเลือนไป 

จนสิ้นเมื่อได้ยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยมนตร์ขลังของ 

ดินแดนแห่งนี้ด้วยตนเอง ความเชื่อและความศรัทธาอันเปี่ยมล้นนับพันปี 

สะท้อนให้เห็นชัดแม้ในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่วิถีชีวิตประจำวัน 

ทีพ่วกเขายดึถอืไมเ่คยเสือ่มคลาย นีก่ระมงัทีท่ำใหก้าลเวลาในดนิแดนแถบนี้ 

ดูจะเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าราวถูกหยุดเอาไว้ในยุคที่มนุษย์ยังคงศรัทธา 

ในองค์เทพและเคารพในพลังแห่งธรรมชาติ

น่าเสียดาย...ที่คนอินเดียรุ่นใหม่เริ่มพากันละทิ้งแก่นแท้แห่งความ 

ศรัทธา และมุ่งเข้าหาแสงสีเสียงแห่งโลกซิวิไลซ์กันเสียหมดแล้ว

หญิงสาวเดินลึกไปตามทางเดินเรื่อยๆ อย่างไม่เร่งรีบ เพราะคิดว่า 

ยังพอมีเวลาเหลือที่จะเดินหากำไลสวยๆ ไปฝากอลิสรา น้องสาวตัวยุ่งที่ 

ร่ำร้องอยากจะได้ส่าหรีสวยๆ และเครื่องประดับครบชุด รูปร่างสูงโปร่ง 

แถมมีทรวดทรงอวบอิ่มอย่างอลิสราใส่ออกมาคงสวยสะดุดตา ดังนั้น 

พี่สาวใจยักษ์อย่างอุษณิษาจึงตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ซื้อกลับไปให้แน่ๆ 

ทำไมน่ะหรือ...ก็มีอยู่เหตุผลเดียวนั่นละ

หมั่นไส้!

เกดิชา้กวา่เธอตัง้สามป ีแตด่นัสงูกวา่ตัง้เกอืบสบิหา้เซนตเิมตร แถมยงั 

อึ๋มกว่าเห็นๆ เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็มักมีคนทักว่าอลิสราเป็นพี่สาว 

คนโต สว่นเธอกลายเปน็นอ้งคนสดุทอ้งไปเสยีอยา่งนัน้ นา่หงุดหงดินกัเชยีว 

ฉะนั้นเอาไปแค่กำไลพวงละยี่สิบรูปีก็พอ!

เท้าเล็กในรองเท้าชัพพาลปักเลื่อมสีชมพูชะงักเมื่อได้กลิ่นหอมแรง 

โชยมาปะทะจมูก กลิ่นนั้นหอมหวานเสียจนอุษณิษาต้องยืนนิ่งดั่งถูกสะกด 

จะวา่เปน็กลิน่กำยานกค็ลา้ยๆ อยูเ่หมอืนกนั เพยีงแตเ่ขม้ขน้กวา่หลายรอ้ยเทา่ 

นา่แปลกทีห่ญงิสาวไมรู่ส้กึวา่กลิน่ทีล่อยอบอวลอยูน่ีฉ้นุจนแสบจมกูสกันดิ 

ตรงกนัขา้ม...กลบัเปน็กลิน่ทีเ่ยา้ยวนและมมีนตรข์ลงัอยา่งนา่อศัจรรย ์รา่ง 

ตวัอยา่ง
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บอบบางหมนุไปรอบๆ เพือ่เสาะหาทีม่าของกลิน่อนันา่พศิวงนัน้ แตก่ไ็ดเ้พยีง 

กลิ่นอายเจือจางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศ

กลิ่นอะไร...

ในคราแรกอุษณิษาคิดว่าเธอถูกผีแขกแถวนี้ลองดีเสียแล้ว แต่เมื่อ 

ลองมองดูดีๆ ในอาณาบริเวณรอบเทวสถานแห่งน้ีไม่ปรากฏดวงวิญญาณใดๆ  

ใหเ้หน็สกัดวง อาจดว้ยเปน็อาณาเขตอนัศกัดิส์ทิธิก์ระมงัจงึมแีตบ่รรยากาศ 

รื่นรมย์และร่มเย็นประดุจมีพลังของเทพเทวาปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลา 

เช่นนี้ อีกประการหนึ่ง ‘กลิ่น’ ของเหล่าวิญญาณเยือกเย็นชวนขนลุกและ 

เศร้าสร้อยกว่านี้มากนัก

นี่ไม่ใช่กลิ่นของวิญญาณหรือภูตผีปีศาจแน่ๆ

กลิ่นนี้อัดแน่นไปด้วยพลังชีวิต และเย้ายวนเสียจนพาให้หัวใจของ 

หญิงสาวเต้นรัวจนเจ็บไปทั้งอก 

ความอยากรู้อยากเห็นชักนำให้สองขาออกเดินตามกลิ่นแสนเจือจาง 

ที่ลอยกรุ่นมากับกลิ่นกำยานที่บรรดาร้านค้าจุดถวายองค์เทพเพื่อขอให้ 

ทำมาค้าคล่อง

นา่ประหลาดนกั...ยิง่เดนิลกึเขา้ไปตามทางเดนิเทา่ใด กลิน่อนันา่พศิวง 

ก็ยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น คล้ายจงใจหลอกล่อให้เธอเดินเข้าไปหา 

ราวดอกไม้ส่งกลิ่นยั่วผีเสื้อสีสวยให้หลงมัวเมาบินตรงเข้าไปหาประหนึ่ง 

ต้องมนตร์ รู้ตัวอีกที อุษณิษาก็มาหยุดตรงหน้าอาคารชั้นเดียวที่ตั้งอยู่สุด

ทางเดินเสียแล้ว 

ที่นี่เอง...ที่มาของกลิ่นนั้น

รูปทรงของอาคารนี้ไม่แตกต่างจากอาคารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

เทา่ใดนกั หากดเูกา่แกแ่ละทรดุโทรมกวา่มากราวไมเ่คยไดร้บัการบรูณะมา

นานนับสิบปี สีของผนังด้านนอกลอกล่อนและกระดำกระด่าง ป้ายชื่อที่ติด 

อยู่ด้านบนหรือก็ซีดจางจนแทบมองไม่เห็นตัวอักษรเทวนาครีที่เป็นชื่อร้าน 

เสียแล้ว ที่หน้าร้านมีตุ๊กตาและหุ่นกระบอกรูปร่างแปลกตาแขวนเรียงราย 

ตวัอยา่ง
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อยู่เกือบเต็มพื้นที่ บ้างก็มีขนาดใหญ่ขนาดเท่าเด็กทารก บ้างก็เล็กไม่เกิน 

ฝ่ามือ มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นงานฝีมือแกะจากไม้และวาดลายลงสีอย่าง

ประณีต เสียดายก็แต่เสื้อผ้าสีสันสดใสของตุ๊กตาทั้งหญิงและชายเหล่านั้น

ล้วนมีหยากไย่และผงฝุ่นจากดินลูกรังสีแดงเกาะอยู่เต็มไปหมด บ่งชัดว่า 

ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

ดูท่ากิจการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮะ

อษุณษิากวาดตามองไปรอบๆ แลว้ไมค่อ่ยแปลกใจนกั เพราะนอกจาก 

แถวนีจ้ะมผีูค้นบางตากวา่รา้นคา้ทีอ่ยูต่น้ทางมากแลว้ รา้นนีย้งัตัง้อยูใ่นมมุ 

อับที่ด้านหลังติดกับกำแพงดินสูงกว่าสามเมตร ทำให้บรรยากาศมืดครึ้ม 

เหมอืนไมเ่คยตอ้งแสงแดดมาเปน็ศตวรรษ หากบอกวา่เปน็รา้นผสีงิหญงิสาว 

ก็เชื่อ 

แต่...เธอไม่กลัวผีนี่ ผีต่างหากที่ต้องกลัวเธอ!

“สวสัดคีะ่” หญงิสาวเอย่เปน็ภาษาฮนิดพีลางกา้วขาเขา้ไปดา้นในอยา่ง 

ระมัดระวัง เพราะบรรยากาศในร้านค่อนข้างมืด ประหลาดใจนิดหน่อยที่ 

ภายในร้านดูไม่รกเรื้ออย่างที่คิด แม้จะมีหีบไม้แกะสลักหลากสีสันและ 

ตุก๊ตาจำนวนมากวางกองสมุกนัอยูอ่ยา่งไมเ่ปน็ระเบยีบเทา่ใดนกั แตพ่ืน้รา้น 

กลับได้รับการปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดสะอ้านพอควรและไม่มีกลิ่นอับชื้น

เลยแม้สักนิด อาจเพราะกลิ่นหอมที่ดึงดูดให้เธอตามมาถึงที่นี่ลอยอวลจน

กลบทุกกลิ่นไปจนสิ้นก็เป็นได้

“มีใครอยู่ไหมคะ” อุษณิษาร้องถามอีกครั้ง แต่นอกจากเสียงเพลง 

จากโทรทศันท์ีต่ัง้อยูบ่นเคานเ์ตอรไ์มส้เีขม้ทีอ่ยูด่า้นในสดุของรา้นแลว้ กไ็มม่ี 

เสียงขานรับแต่อย่างใด 

แบบนี้นี่เองเล่าถึงได้ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน มัวแต่ดูทีวี ไม่สนใจขายของ 

...หญงิสาวระบายลมหายใจอยา่งหงดุหงดิ แลว้จงใจยำ่เทา้หนกัๆ ตรงไปยงั 

เคาน์เตอร์หวังให้คนที่นั่งชมโทรทัศน์อยู่หันมาสนใจเธอบ้าง เมื่อเดินเข้ามา 

ใกล้ๆ จึงเห็นว่าข้างๆ โทรทัศน์นั้นมีเอกสารและสมุดบัญชีวางกองสูงเกือบ 
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ท่วมศีรษะโดยมีหีบไม้ขนาดใหญ่ราวฟุตครึ่งวางอยู่ด้านบนทำหน้าที่แทน 

ที่ทับกระดาษ 

กลิ่นมาจากตรงนั้น...

หัวใจของอุษณิษาเต้นรัวเป็นจังหวะแปลกๆ...หีบนั้นเก่าจนเรียกว่า 

ใกล้จะผุพังเต็มทน สีที่วาดเป็นลวดลายนกยูงสวยงามกะเทาะออกจนมอง 

เหน็เนือ้ไมอ้ยา่งชดัเจน มมุดา้นขวาสดุทะลจุนเปน็รขูนาดเทา่เหรยีญสบิและ 

มีกลิ่นหอมจัดลอยกรุ่นออกมาจากด้านใน

แปลก...ต่อให้หอมแรงแค่ไหนก็ไม่น่าโชยไปไกลถึงถนนด้านนอก 

ได้เลย

รา่งเลก็เขยง่ปลายเทา้เพือ่สอ่งดวูา่อะไรอยูใ่นกลอ่งผา่นรเูลก็ๆ อยา่ง 

อยากรู้อยากเห็น แต่แสงสลัวในร้านก็ทำให้เห็นเพียงเงารางๆ ของบางสิ่ง 

บางอย่างที่น่าจะเป็นวัสดุที่ทำจากผ้าเท่านั้น หญิงสาวเม้มปากอย่างชั่งใจอยู่

ครู่หนึ่งก่อนจะแหย่ปลายนิ้วชี้เข้าไปในรูนั้นอย่างกล้าๆ กลัวๆ 

เอาน่า...อย่างน้อยก็คงไม่ใช่แขกทุกคนหรอกที่จะเก็บงูเห่าไว้ในหีบ 

เอาไว้เป่าปี่โชว์งู...

“ทำอะไรน่ะ!”

เสียงตะโกนที่ดังฝ่าบรรยากาศเงียบเชียบมานั้นทำเอาอุษณิษาสะดุ้ง 

โหยง ปลายนิว้จงึเกีย่วเอาหบีหลน่ลงบนพืน้ดงัโครม ฝาไมท้รงโคง้ทีป่ดิผนกึ 

เอาไว้กระเด็นหลุดไปคนละทิศละทาง ส่วนตัวหีบนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงๆ  

ทำให้เห็นชัดถนัดตาว่าสิ่งที่อยู่ใต้กองไม้นั้นคือ...

ตุ๊กตา!

“ฉัน...ฉันขอโทษค่ะ ฉันเรียกแล้วแต่ไม่มีใคร ก็เลยถือวิสาสะแตะ 

ของโดยพลการ...” หญิงสาวย่อตัวลงเก็บของพลางเอ่ยขอโทษโดยไม่มอง 

หนา้เจา้ของเสยีงดว้ยซำ้ ดวงตากลมโตจบัจอ้งแตตุ่ก๊ตาทีเ่พิง่หยบิขึน้มาจาก 

พื้นไม่วางตา ที่จริงควรเรียกว่าหุ่นกระบอกถึงจะถูก เพราะมีข้อต่อที่ขยับ 

ไปมาได้ พร้อมให้ผูกเชือกสำหรับชักอย่างที่เคยเห็นจนชินตา 

ตวัอยา่ง
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หุ่นกระบอกตรงหน้านี้สูงประมาณห้าสิบเซนติเมตร แกะจากไม้ที่มี 

เนื้อค่อนข้างแข็งเป็นชายหนุ่มเจ้าของเรือนผมยาวหยักศกตามแบบฉบับ 

อนิเดยีโบราณ แมจ้ะมคีราบฝุน่จบัอยูบ่า้ง แตย่งัพอมองเหน็สผีวิทีถ่กูระบาย 

เปน็สฟีา้อมมว่งอยา่งชดัเจน โครงหนา้ของหุน่ตวันีเ้สมอืนจรงิเสยีจนอษุณษิา 

อยากเหน็หนา้ศลิปนิทีส่รรคส์รา้งมนัขึน้มาเสยีจรงิๆ อยากรูว้า่เขาทำอยา่งไร 

ถึงวาดดวงตาสีดำขลับเอาไว้ใต้ปีกคิ้วเข้มให้มีประกายวิบวับรับกับรอยยิ้ม 

ยั่วเย้าราวมีชีวิตเช่นนี้ได้ ที่อุษณิษาชอบที่สุดก็คงเป็นเสื้อผ้าสีเหลืองอัน 

ประกอบดว้ยกางเกงผา้ทรงพองเหมอืนทีเ่คยเหน็ในภาพวาดเกา่ๆ เขา้ชุดกบั 

เส้ือก๊ักเอวลอยและผ้าคาดผมท่ีประดับด้วยหางนกยูง เรียกได้ว่ามีรายละเอียด 

วิจิตรงดงามและครบถ้วนอย่างยิ่ง น่าเสียดายที่แขนซ้ายของหุ่นกระบอก 

ตัวนี้หักเป็นสองท่อนจนเห็นเนื้อไม้ที่อยู่ด้านใน

เนื้อไม้สีดำสนิท แล้วก็หอมมากเสียด้วย

“ผมติดป้ายด้านหน้าว่าปิดร้าน คุณไม่เห็นหรือไง...” เสียงต่อว่าต่อ 

ขานเงยีบไปเมือ่คนพดูไดเ้หน็ดวงหนา้ทีเ่งยขึน้มองเขาเตม็ตา ใบหนา้คมเขม้ 

ที่บึ้งตึงในคราแรกค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มทีละน้อย...ไม่นึกเลยว่า 

เดินออกไปหาของกินที่ร้านค้าแถวนี้ครู่เดียวก็มีสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มมา 

เยือนร้านแบบนี้ “นี่คุณ...เป็นคนต่างชาติเหรอ”

“ค่ะ ฉันเป็นคนไทย” อุษณิษาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อได้ยิน 

อีกฝ่ายพูดภาษาอังกฤษสำเนียงบริติชแท้ๆ แถมยังแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ต 

และกางเกงสแลก็สเ์นือ้ดแีบบสากล ไมส่วมชดุซาลวาร ์กรูตะแบบชาวอนิเดยี 

ที่เธอเห็นในแถบนี้ 

“วา้ว! คณุมาจากเมอืงไทยเหรอครบั เหน็คณุสวมชดุแบบนี ้ผมนกึวา่ 

คุณเป็นเดซี่เกิร์ล๕ เสียอีก” 

ชายหนุม่ฉกียิม้กวา้ง เขาจดัวา่หนา้ตาดไีมเ่ลว เพยีงแตต่ดิจะสำอางอยู ่

๕ Desi Girl เป็นแสลงที่คนรุ่นใหม่นิยมพูด แปลว่า สาวอินเดีย

ตวัอยา่ง
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สักหน่อย 

“ผมไม่เคยไปเมืองไทยเลย เขาว่ากันว่าอาหารอร่อย สาวๆ ก็สวย” 

นัยน์ตาของชายหนุ่มเป็นประกายวิบวับ...อาหารอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ แต่ 

เรือ่งสาวๆ สวยเปน็เรือ่งจรงิรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์หลกัฐานกม็ใีหเ้หน็อยูเ่ตม็สองตา 

นี่แล้วไง

หญิงสาวยิ้มแกนๆ...อีตานี่หน้าตาก็ดีอยู่หรอก แต่มุกที่ใช้จีบผู้หญิง 

เชยมาก คิดหรือว่าเธอจะหลงเคลิ้มไปกับคำพูดชวนเลี่ยนแบบนี้ ไม่ได้แอ้ม 

หรอกย่ะ!

“เออ่...ฉนัตอ้งขอโทษจรงิๆ ทีเ่ขา้มาวุน่วายในรา้น คอืฉนัมองไมเ่หน็ 

ป้ายจริงๆ ค่ะ ส่วนค่าเสียหาย...”

ดวงตากลมโตเหลอืบมองปา้ยกระดาษทีต่ดิไวห้นา้รา้นแลว้คอ่นขอด 

ในใจ...เลน่ตดิเอาไวห้ลงัประตกูระจกทีม่ขีา้วของแขวนระโยงระยางแบบนัน้  

ใครจะไปเห็นกันล่ะยะ!

“โอ...ไม่เป็นไรครับ ถ้าคุณหมายถึงหีบไม้กับตุ๊กตานี่ละก็ แขนของ 

ตุก๊ตาตวันีม้นัหกัอยูแ่ลว้ คณุปูข่องผมกเ็ลยเกบ็เอาไวใ้นนี ้กอ็ยา่งทีค่ณุเหน็ 

นั่นละครับว่าหีบนั่นก็ชำรุด ยังไงก็ต้องทิ้งอยู่ดี” ชายหนุ่มรีบช่วยพยุงตัว 

หญิงสาวขึ้นยืน ดวงตาหลุบลงมองใบหน้าแสนน่ารักตรงหน้าอย่างกะลิ้ม- 

กะเหลี่ย “ผมชื่ออรชุนครับ เป็นหลานชายเจ้าของร้าน”

อุษณิษาลอบถอนใจอย่างโล่งอก...นึกว่าจะต้องบากหน้าไปขอเบิก 

ค่าตัวล่วงหน้าจากเตชิตมาจ่ายค่าเสียหายเสียแล้ว 

“ฉันชื่ออุษณิษาค่ะ” หญิงสาวยื่นมือไปสัมผัสกับมือที่ยื่นมารออยู่ 

แล้วตามมารยาท แต่ดูเหมือนชายหนุ่มจะจับแน่นไม่ยอมปล่อย แถมยัง 

ส่งยิ้มหวานชวนขนลุกมาให้ เธอจึงต้องเป็นฝ่ายออกแรงชักมือหนีเสียเอง 

“เอ่อ...ที่คุณว่าจะทิ้งนี่ทิ้งทั้งหีบทั้งตุ๊กตาด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าคุณจะทิ้งละก็

ขายต่อให้ฉันได้ไหม”

“คุณจะซื้อตุ๊กตาที่พังแล้วน่ะหรือครับ” อรชุนขมวดคิ้วอย่างงุนงง 
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“คุณลองดูตัวอื่นในร้านดีกว่าไหมครับ มีสวยๆ อยู่หลายตัวเลย คุณปู่ 

ของผมทำเองทั้งนั้น เมื่อก่อนตุ๊กตากัตปุตลิฝีมือของปู่ผมมีชื่อมากเลย 

นะครับ ใครๆ ก็รู้จักร้านของอาลีทั้งนั้น”

“กัตปุตลิ?”

“กัตปุตลิแปลว่าหุ่นกระบอกครับ เป็นช่ือท่ีเรียกกันในแคว้นราชสถาน๖  

ปูข่องผมเกดิทีน่ัน่” รา่งสงูโปรง่เดนิตรงไปยงัตุก๊ตาทีก่องอยูม่มุรา้นและหยบิ 

ตุก๊ตาชายหญงิมาคูห่นึง่ ตวัผูห้ญงิแตง่กายดว้ยสา่หรสีบีานเยน็สดใส สว่นตวั 

ผูช้ายแตง่กายคลา้ยๆ กบัตวัทีอ่ษุณษิาถอือยู ่แตร่ายละเอยีดไมป่ระณตีนกั  

“ถา้คณุอยากไดตุ้ก๊ตาพระกฤษณะแบบตวันัน้ ผมจะแถมตุก๊ตาพระแมร่าธา 

ใหค้ณุดว้ย คูร่กักต็อ้งอยูด่ว้ยกนัเปน็คูจ่รงิไหมครบั รบัรองวา่ผมจะลดราคา 

ให้พิเศษเลย ถือว่าเป็นของขวัญที่เราได้รู้จักกัน”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันอยากได้ตัวนี้มากกว่า ถึงชำรุดฉันก็ซ่อมได้ ขายให ้

ฉันเถอะนะคะ” อุษณิษาไม่ได้สนใจฟังสักนิดว่าอรชุนพร่ำพรรณนาอะไร 

ออกมาบา้งเพราะหนึง่สมองและสองตามวัแตจ่ดจอ่อยูก่บัเจา้หุน่ในออ้มแขน

จนไม่สนใจสิ่งอื่น “หรือจะให้ฉันไปขอซื้อกับคุณปู่ของคุณเองก็ได้นะคะ”

“คงจะไมไ่ดห้รอกครบั เพราะทา่นเสยีไปเมือ่สองเดอืนทีแ่ลว้” รอยยิม้ 

ของอรชุนเจื่อนไปนิดหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงผู้ล่วงลับ เขาชี้นิ้วไปที่ภาพถ่ายขาวดำ 

ที่แขวนอยู่บนกำแพงด้านหลังเคาน์เตอร์ รอบภาพมีการคล้องพวงมาลัย 

เอาไว้ตามแบบฉบับอินเดีย ใบหน้าของชายชราที่ปรากฏในภาพนั้นซูบตอบ 

จนเห็นโหนกแก้มและปลายคางแหลมชัดเจน ดวงตาของเขาดุกร้าวและ 

บึ้งตึงราวกับไม่เคยมีรอยยิ้มแตะแต้มให้ชีวิตแช่มชื่นเอาเสียเลย 

ชายหนุ่มไม่สนิทกับผู้เป็นปู่นัก เขาถูกส่งไปอยู่กับญาติที่ลอนดอน 

๖ Rajasthan เป็นแคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย มีเมืองหลวงคือชัยปุระอัน 

เล่ืองช่ือลือชาเร่ืองงานแกะสลักหินอ่อน ว่ากันว่าเป็นแคว้นท่ีเต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณ ี

อันน่าตื่นตาตื่นใจ สมกับชื่ออันหมายความว่าแคว้นแห่งเหล่ากษัตริย์
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ตั้งแต่เล็กๆ จึงไม่ค่อยได้พบหน้าญาติๆ ที่อินเดียเท่าที่ควร ยิ่งได้เข้าทำงาน 

เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทยักษ์ใหญ่ เขาก็วุ่นวายจนแทบไม่ได้กลับมา 

เหยยีบแผน่ดนิอนัเปน็บา้นเกดิเมอืงนอนนานหลายป ีรูอ้กีทปีูอ่าลกีเ็สยีชวีติ 

ทิ้งมรดกเป็นร้านสับปะรังเคไว้ให้ครอบครัวของเขาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีใคร 

ในครอบครัวของเขารู้วิธีทำตุ๊กตากัตปุตลิอะไรนี่สักคน แถมก่อนเสียชีวิต

ยังกำชับนักกำชับหนาให้ดูแลร้านให้ดี 

ล้อเล่นหรือเปล่า...ร้านโกโรโกโสที่ตั้งอยู่ในทำเลเลวร้ายที่สุดใน 

โกลกาตาแบบนี้ ฝืนเปิดต่อไปก็รังแต่จะเจ๊งท่าเดียว สู้ขายร้านแล้วเอาเงิน 

ไปก่อร่างสร้างตัวที่ลอนดอนไม่ดีกว่าหรือ

“เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ” ชายหนุ่มถอนใจ “ที่จริงร้านเรากำลังจะ 

ปิดกิจการอยู่แล้ว ผมเองก็กำลังเคลียร์บัญชีแล้วเลือกสินค้าที่น่าสนใจ 

บางสว่นเอาไวไ้ปขายออนไลนท์ีล่อนดอน ชิน้ไหนทีใ่ชไ้มไ่ดผ้มคงตอ้งทิง้อยูด่ ี 

ถ้าคุณยืนยันว่าอยากได้ผมจะขายให้ถูกๆ ก็ได้ครับ ขอแค่ห้าร้อยรูปีก็พอ”

“จริงเหรอคะ ดีใจจังเลย” อุษณิษาแสร้งยิ้มหวานน่ารักทั้งๆ ที่อยาก 

จะแยกเขี้ยวใส่คนพูดเสียมากกว่า เชื่อแล้วที่ใครๆ บอกว่าแขกเขี้ยว ตุ๊กตา 

พังๆ ยังคิดตั้งห้าร้อยรูปี 

หน็อย! นึกว่าจะให้ฟรีเสียอีก!

“หรือจะเป็นแบงก์หนึ่งร้อยรูปีที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ 

ผมก็โอเคนะครับ เผื่อวันไหนผมไปเที่ยวเมืองไทย จะได้โทร. ขอให้มาเป็น 

ไกด์นำเที่ยวกิตติมศักดิ์”

หญิงสาวลอบกลอกตา รู้สึกเวียนหัวกับคำพูดเลี่ยนๆ ของชายหนุ่ม 

เตม็ทน ถา้ไมเ่พราะวา่ถกูชะตากบัเจา้ตุก๊ตาตวัโตนีเ่หลอืเกนิละก ็เธอไมม่วีนั 

ยอมทนฟังอะไรแบบนี้เป็นอันขาด...ดวงตากลมโตเหลือบมองนาฬิกาติด 

ผนังเก่าๆ ที่อยู่มุมร้านแล้วระบายลมหายใจยาว เลยเวลาที่ควรจะกลับไป

ที่กองถ่ายมาเกือบสิบห้านาทีแล้ว ถ้าขืนยังยืนต่อรองราคากับเจ้าของร้าน 

จนน้ำลายแห้งต่อไป มีหวังได้ถูกทีมงานต่อว่าเอาแน่ๆ คิดได้ดังนั้นอุษณิษา 
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จึงยอมควักเงินห้าร้อยรูปีส่งให้อรชุนก่อนจะเดินตัวปลิวออกจากร้านไป 

เหมอืนกลวัวา่เขาจะเปลีย่นใจเรยีกราคาทีส่งูกวา่นีอ้กี ทิง้ใหช้ายหนุม่มองตาม 

ไปอย่างสุดแสนเสียดาย

“อรชุน แกคุยอยู่กับใคร หือ” ชายชราวัยราวหกสิบปีต้นๆ ในชุด 

พื้นเมืองเดินออกมาจากประตูด้านหลังร้านด้วยสีหน้าอ่อนล้า 

“ลูกค้าครับพ่อ หน้าตาน่าเอ็นดูเชียวละ ถ้าอยู่นานกว่านี้อีกนิด พ่อ 

คงได้สะใภ้เป็นคนไทยแน่ๆ” 

อรชุนโบกธนบัตรในมือไปมา ในขณะที่บิดาเลิกคิ้วขึ้นสูงด้วยความ

ประหลาดใจพลางกวาดตามองไปรอบๆ ร้าน

“เราปิดร้านไม่ใช่หรือไง แล้วเขามาซื้ออะไรไปล่ะ”

“กัตปุตลิในหีบบนเคาน์เตอร์ครับ ตัวที่แขนหักนั่นละ เสนอตัวอื่น 

ให้ก็ยังยืนยันจะเอาตัวนี้ให้ได้ แปลกชะ...”

“อะไรนะ!” โดยไมร่อใหอ้กีฝา่ยพดูจบประโยค คนสงูวยักวา่รบีปราด 

ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก้มลงมองเศษหีบไม้ที่อยู่บนพื้นด้วยแววตาเต้นระริก 

“แกขายไปได้ยังไง รู้ไหมว่าปู่แกส่ังนักส่ังหนาว่าห้ามไปแตะต้องมันเด็ดขาด”

“ห้ามแตะต้อง? หมายความว่ายังไงครับพ่อ” อรชุนงงเป็นไก่ตาแตก 

กับท่าทางตื่นตระหนกราวบ้านกำลังเกิดเพลิงไหม้ของคนเป็นพ่อยิ่งนัก  

“โธ่! พ่อ มันก็แค่ตุ๊กตาพังๆ ตัวหนึ่งเท่านั้น ยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่

เหรอครับ”

“ปู่แกเคยบอกไว้ว่าตุ๊กตานั่นมันชั่วร้าย ให้เก็บเอาไว้ในหีบแล้วล็อก 

ใหด้”ี ชายชรากลนืนำ้ลายลงคออยา่งยากเยน็ “แกรบีวิง่ตามลกูคา้คนนัน้ไป

เดี๋ยวนี้เลย เอาเงินไปคืนเขาซะ แล้วเอาตุ๊กตากลับมา ก่อนที่จะเกิดเรื่อง!”

อษุณษิาบรรจงใชผ้า้ชบุนำ้อุน่ลบูไปบนใบหนา้ของตุก๊ตาหุน่กระบอก
อย่างเบามือ ทันทีที่เช็ดคราบฝุ่นออก รายละเอียดที่แสนอ่อนช้อยและสีสัน

สดใสราวกับเพิ่งลงสีระบายใหม่ๆ ก็ปรากฏชัดต่อสายตาอย่างน่าอัศจรรย์ 
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ไม่มีสีส่วนใดที่ลอกล่อนหรือกะเทาะออกแม้เพียงนิด เส้นผมหยักศกยาว 

ระบา่ทีท่ำจากเสน้ใยหนานุม่ทีห่ญงิสาวไมรู่จ้กัมากอ่นนัน้ เพยีงใชม้อืปดันดิ

หน่อยก็เข้าทรงอย่างสวยงามแล้ว

“แกเปน็ตุก๊ตาตวัแรกทีฉ่นัซือ้ในรอบสบิปเีลยรูไ้หม” หญงิสาวหวัเราะ 

เบาๆ พลางเลื่อนมือไปถอดเสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนเป็นดวงๆ ของตุ๊กตาออก 

เพื่อนำไปซัก 

นึกแล้วให้ขำตนเองนัก เธอไม่ใช่สาวน้อยประเภทที่เห็นตุ๊กตาแล้ว 

ตอ้งวิง่เขา้ใสแ่บบอลสิรา วา่กนัตามจรงิแลว้เธอไมเ่คยมตีุก๊ตาไวส้ำหรบันอน 

กอดบนเตียงด้วยซ้ำไป เพราะคิดว่ามันเกะกะ เจ้าตุ๊กตายัดนุ่นพวกนั้นมีไว้

สำหรับชื่นชมชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็เบื่อ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมของ

ฝุ่นผง สาเหตุของสารพัดโรคทางเดินหายใจอีกต่างหาก 

มีก็แต่เจ้าตุ๊กตาตัวนี้นี่ละ ที่เธอบอกตัวเองว่าจะต้องเป็นเจ้าของมัน 

ให้ได้ตั้งแต่แรกเห็น...

ถา้จะมขีอ้แกต้วัสกัขอ้กค็ง...เปน็เรือ่งทีเ่จา้ตุก๊ตาตวันีท้ำจากไม ้ไมใ่ช่

ผ้าและนุ่นที่เป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นละน่า แต่ถ้าว่ากันตามจริง ฝุ่นที่เกาะบน 

เนือ้ตวัของมนัดจูะมากมายกวา่ฝุน่บนตุก๊ตาในหอ้งของอลสิรารวมกนัเสยีอกี  

ดูอย่างคราบเขม่าสีดำที่เกาะอยู่บนผ้าขนหนูชุบน้ำในมือเธอนี่ปะไร ดำปี ๋

เสียจนแทบมองไม่ออกว่าสีเดิมของมันเป็นสีฟ้าอ่อนเลยสักนิด

มือเรียวชะงักนิดหนึ่งเมื่อเลื่อนผ้าในมือลงมาที่กางเกงสีเหลือง 

ด้านล่าง แวบหนึ่ง อุษณิษารู้สึกเหมือนดวงตาของเจ้าหุ่นกระบอกที่นอน 

แอง้แมง้อยูต่รงหนา้หรีล่งนดิๆ อยา่งเจา้เลห่ค์ลา้ยรอคอยใหเ้ธอปลดกางเกง 

ผ้าต่วนสีเหลืองออกแล้วทำมิดีมิร้ายมันอย่างเต็มที่

บ้าไปกันใหญ่แล้ว!

หญิงสาวสั่นศีรษะแรงๆ ไล่ความคิดเพี้ยนๆ ออกจากสมองแล้ว 

มองใบหน้าแสนสวยของมันชัดๆ อีกที ก่อนจะหัวเราะแกนๆ เมื่อเห็นว่า 

สีหน้าของมันเรียบเฉย ไม่ได้แสดงอารมณ์อย่างที่เธอจินตนาการสักนิด  
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เธอรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มีบางอย่างที่พิเศษกว่าตุ๊กตาปกติ แต่มั่นใจได้ล้าน 

เปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ตุ๊กตาผีสิงแน่ๆ...แม้จะเชื่อตาทิพย์ที่เริ่มเสื่อมของตนเอง 

ไมไ่ดเ้ตม็รอ้ยกต็ามทเีถอะ หรอืจะเปน็เพราะบรรยากาศของโรงแรมระดบั 

สี่ดาวที่ทางทีมงานเลือกสรรมานั้นเงียบสงัดเสียจนชวนให้เกิดจินตนาการ 

เพ้อเจ้อก็เป็นได้ 

อุษณิษามองไปรอบๆ กายแล้วถอนใจ สภาพของห้องพักก็สะอาด 

สะอ้านเรียบร้อยพอใช้ได้ทีเดียว แม้จะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ประหนึ่งห้อง 

ของมหาราชาหรอืมหารานอียา่งทีเ่คยเหน็ในภาพยนตร ์เตยีงขนาดควนีไซซ ์

กับโทรทัศน์จอแบนเป็นสองสิ่งที่ดูหรูหราที่สุดในห้อง ยังดีที่ไม่มีวิญญาณ

น่ารำคาญมาเดินเพ่นพ่านครวญครางกวนอารมณ์เพราะเป็นโรงแรมเพิ่ง 

สร้างใหม่เอี่ยมอ่อง ไม่มีผีติดที่และยังไม่เคยมีใครตาย

เยี่ยม! คืนนี้จะได้นอนหลับสนิทไร้กังวล!

อุษณิษาเอื้อมมือไปหยิบกาวสำหรับติดไม้ออกมาจากถุงพลาสติก 

บนหัวเตียง บนหลอดสีขาวของมันพะยี่ห้อไว้ว่า ‘Fevicol’ (เฟวิคอล) เป็น 

กาวที่หญิงสาวขอร้องให้ราช ล่ามประจำกองถ่ายช่วยหาซื้อมาให้ เขาดูจะ 

ประหลาดใจไมน่อ้ยทีเ่ธอซือ้ตุก๊ตาหุน่กระบอกแขนหกัมาในราคาหา้รอ้ยรปู ี

เพียงเพื่อมานั่งซ่อมราวคนโง่ พอเธอบอกว่าซื้อเพราะชอบกลิ่นหอมๆ ของ 

มนั เขากลบัทำหนา้แปลกๆ แลว้บอกวา่ไมไ่ดก้ลิน่อะไรเลย ทัง้ๆ ทีก่ลิน่ออก 

จะแรงเพียงนั้น...สงสัยอยู่กับกลิ่นกำยานมาตลอดชีวิตจนจมูกตายด้าน 

กระมัง พอเธอเถียงว่าต่อให้พังกว่านี้ก็จะซื้อ เขาก็หัวเราะแล้วบอกเธอว่า 

ในอินเดียมีแสลงเรียกคนดื้อหัวแข็งว่า ‘Fevicol’ ตามชื่อกาวยี่ห้อดังที่ 

ทนทาน ติดแน่นหนึบนาน และบอกคนอื่นๆ ในกองถ่ายให้เรียกเธอว่า 

‘Fevicol Baby’ อีกต่างหาก ถ้าไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ต่อหน้าเตชิตละก็ 

เธอได้บีบคอแขกจนตาทะเล็ดตายไปตรงนั้นแล้ว!

แต่ก็จริงอย่างท่ีราชว่าอยู่ข้อหน่ึง...หลังจากน้ันสักพัก กล่ินหอมจัดจ้าน 

ที่ชักนำให้สองขาของเธอเดินตรงไปหาตุ๊กตาตัวนี้จางลงจนเหลือเพียงกลิ่น 
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อ่อนๆ อย่างน่าประหลาด

ช่างเถอะ ถึงไม่มีกลิ่นหวานๆ นั่น เธอก็ถูกชะตากับมันอยู่ดี

“เอาละ...ทีนี้แกก็จะสวยแล้วนะ”

หญิงสาวประกบท่อนแขนที่ทากาวเข้าด้วยกันแล้วออกแรงกดเบาๆ  

เนื้อกาวสีขาวที่เป็นส่วนเกินไหลเยิ้มออกมาตามรอยต่อนิดหน่อย แต่เธอ 

ไม่คิดที่จะเช็ดออก กะว่ารอให้กาวแห้งดีเสียก่อนแล้วค่อยขูดออกทีหลัง  

จึงไม่ได้สังเกตว่ารอยต่อนั้นแนบสนิทแทบเป็นเนื้อเดียวกันในทันที ประดุจ

ทุกอณูของเนื้อไม้พร้อมใจกันประสานตัวเองเหมือนมีชีวิตอย่างไรอย่างนั้น

และเพราะไมท่นัสงัเกตนีเ่อง อษุณษิาจงึไมรู่ว้า่จากนีไ้ป ชวีติของเธอ 

จะไม่มีวันปกติสุขเช่นที่ผ่านมาอีกเลย!
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