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นกัเขียนคุยกบัท่านผูอ่้าน 

 สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่าน   พบกนัอีกคร้ังแลว้นะ

คะ “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” (เล่ม4) ค่ะ  หวงัวา่จากเล่ม3 คงท าใหท้่าน

ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจกนัมากขึ้นแลว้สินะ  วา่เพราะเหตุใดผูเ้ขียนจึงตอ้ง

ใชช่ื้อเร่ืองวา่ “ยมทูตท่าจะเพี้ยน”  เพราะยมทูตก าลงัจะสร้างความ

วุน่วายใหแ้ก่ดวงวิญญาณเจตน์และสร้างความปวดเศียรเวียนเกลา้

ต่อท่านทา้วพญามจัจุราชอีกมากมายแลว้สิคะ 

 ยงัไงผูเ้ขียนก็ขอฝากเล่ม4 ให้ท่านผูอ่้านไดติ้ดตามความ

เพี้ยนจากยมทูตอีกมากมาย  และความน่าสมเพชต่อดวงวิญญาณ

เจตน์อีกดว้ยค่ะ   กราบขอบพระคุณท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆท่านค่ะ  

  จากใจนกัเขียน “วริษฐา” 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน16  “วริษฐา” 

เพียงอึดใจเดียวเท่านั้น  หรือจะเป็นเพียงคิด  ร่างของ

ยมทูตและดวงวิญญาณเจตน์ก็ไดม้ายนืโด่เด่ท่ีหนา้บา้นของเจตน์   

ชวนใหบ้รรดาสุนขัทั้งนอกบา้นและในบา้นต่างพากนัมายืนโก่ง

คอหอนเห่าเกรียวกราวราวกบัวงดนตรีวงหน่ึงท่ีก าลงับรรเลง

ดนตรีท่ีชวนเส้นผมบนศรีษะลุกตั้งชนั 

 ทั้งท่ีภายในบา้นกบัเงียบสงดัราวกบัป่าชา้  ท่ีไร้ผูค้นพกั

อาศยัอยู ่  ดวงวิญญาณเจตน์เร่ิมกระวนกระวาย  ในขณะท่ียมทูต

กลบัยนือมยิม้   บา้นเงียบเช่นน้ีท าไมยมทูตจะไม่รู้วา่เกิดอะไร

ขึ้นกบัดวงวิญญาณเจตน์   และดวงวิญญาณเจตน์ก็พอท่ีจะรู้เท่า

ทนักบัยมทูตเช่นกนั 

 ดวงวิญญาณเจตน์ชกัเร่ิมหวาดหวัน่มากยิง่ขึ้น   ยิง่

หวนค านึงไปถึงค าจากท่านทา้วพญามจัจุราช   หากกลบัเขา้ร่างชา้

ไปก็จะเสียการ   เพียงแค่คิด   น ้าตาเจา้กรรมของดวงวิญญาณ

เจตน์ก็เร่ิมไหลทะลกัออกมาราวกบัท านบพงั   และก็ไม่เพียงแค่

หยดน ้าตาเท่านั้น   ยงัตามมาดว้ยเสียงร้องไห้โหยหวนชวน

เส้นประสาทของยมทูตขึ้นเสียอีก 

 ยมทูตหนัขวบัจอ้งมองหนา้ดวงวิญญาณเจตน์อยา่งนึก

หมัน่ไส้  พร้อมกบัคอ้นใหก่้อนท่ีจะเอ่ยถามกระไรขึ้นมาวา่ 
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 “แหกปากร้องไหท้ าไมวะไอเ้จตน์   แค่เสียงหมาท่ีมนัแห่

กนัมารุมเห่าหอนเอง็กบัขา้  ขา้ก็ปวดหูจะแยอ่ยูแ่ลว้” 

 “บา้นเงียบๆ  แบบน้ีมนัก็แสดงวา่   ร่างของกระผมก็คง

ตอ้งไปนอนอยูท่ี่วดัแลว้ใช่ไหมครับท่านยมทูต” 

 ดวงวิญญาณเจตน์ถามอยา่งพยายามระงบัอารมณ์  ไม่ให้

ตอ้งมีเสียงร ่าไหด้งัออกมาอีก  ดว้ยยงัมีความเกรงๆต่อยมทูตอยู่

บา้ง 

 ยมทูตหนัขวบัคอ้นอยา่งหมัน่ไส้นิดๆ   แกมเวทนา

สมเพชหน่อยๆ 

 “อยา่เพิ่งโวยวายไปสิวะไอเ้จตน์  เมียของเอง็น่ะเขารักเอง็

มากนะ  คงไม่เอาศพจของเอ็งไปไกลจากตวัเขาหรอก  อาจจะไป

ท าธุระนอกบา้นก็ไดน้ะ” 

 ยมทูตอดท่ีจะถากถางเสียไม่ได ้  ดวงวิญญาณเจตน์ถึงกบั

กลืนน ้าลายอยา่งฝืดๆ  ก่อนท่ีจะเอ่ยขึ้นในล าคอเบาๆ 

 “แบบน้ีตอ้งเป็นท่ีวดัแน่ๆเลยครับท่านยมทูต   แต่ถา้ศพ

ของกระผมยงัอยูใ่นบา้นจริงๆอยา่งนอ้ยๆก็ตอ้งมีใครสักคนคอย

อยูเ่ป็นเพื่อนศพสิครับ” 

 ดวงวิญญาณเจตน์บอกนยัน์ตายงัพอมีหวงั 
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 ยมทูตถึงกบัปล่อยเสียงหวัเราะก๊ากดงัๆแบบสะใจ   คราว

น้ีดวงวิญญาณเจตน์ก็เลยตอ้งพยายามร้ัวแขนของยมทูตอย่างเตม็

แรง  จนเกือบจะเป็นหยกิ   ยมทูตหันขวบัทั้งส่งสายตาคอ้น  ทั้ง

แหกปากร้องลัน่ 

 “ไอเ้จตน์เอง็มากหยกิขา้ท าไมวะ” 

 “ท่านยมทูตตอ้งช่วยกระผมนะครับ  เพราะท่านคือ

ตน้เหตุท่ีท าใหชี้วิตของกระผมตอ้งเป็นเช่นน้ี” 

 ดวงวิญญาณเจตน์เร่ิมมีความกลา้หาญท่ีจะต าหนิยมทูตได้

มากขึ้น   ดว้ยถึงท่ีสุดแลว้หากจะยงัมายอมต่อยมทูตไปเช่นน้ี

เร่ือยๆ   บางทีเขาก็อาจจะหมดโอกาสเขา้สู่ร่างเดิมของเขา 

 ยมทูตหนัขวบัจอ้งมองใบหนา้ของดวงวิญญาณเจตน์

อยา่งคบัแคน้จนนยัน์ตาเขียวปัด  และดวงวิญญาณเจตน์ก็จอ้งมอง

คืนยมทูตดว้ยลกัษณะเดียวเช่นกนั  ตาต่อตาประสานกนัดว้ยอีก

ดวงตาคู่หน่ึงกลบัมีความสนุกสนาน  แต่ดวงตาอีกคู่กบัมีแต่รอย

แคน้ 

 “ไอเ้จตน์เอง็อยา่จอ้งมองหนา้ขา้แบบน้ีสิวะ   ถึงน่ะเป็น

ถึงยมทูตนะโวย้   อยูใ่นนรกขา้ก็เจอดวงตาแบบน้ีจากท่านทา้วจน

ขา้หวาดๆแลว้นะเอง็   คร้ันขา้มาโลกมนุษยก์บัเอง็   ขา้ยงัจะมาเจอ

นยัน์ตาดุดนัน่ากลวัแบบน้ีจากเอง็อีก” 
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 ยมทูตบอกเสียงอ่อนโยน  ประกายตากรุ้มกร่ิมอยา่งเจา้

เล่ห์ 

 “ตกลงวา่ท่านยมทูตจะช่วยกระผมหรือไม่   แต่ถา้ไม่ช่วย

ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ  กระผมก็จะกลบัไปหาท่านทา้วใหท้่านช่วย

กระผมเอง”  เจตน์ยืน่ค าขาด 

 ยมทูตถึงกบันยัน์ตาเหลือกลานเม่ือไดย้ินดวงวิญญาณ

เจตยเ์อ่ยไปถึงท่านทา้วพญามจัจุราช   ใบหนา้สลดน่ิงจนแล

เห็นชดัก่อนท่ีจะพูดเสียงแหบเครือ 

 “ไม่ตอ้งถึงท่านทา้วพญามจัจุราชหรอกพ่อเจตน์   แค่

ยมทูตก็ได”้ 

 ดวงวิญญาณเจตน์ท าตาขุ่นนิดๆ   เห็นไดที้   เพิ่งจะ

ประจกัษแ์ลว้วา่เพียงแค่เอ่ยไปถึงท่านทา้วพญามจัจุราชนัน่ยมทูต

ก็เร่ิมมีท่าทีสยบต่อเขาเสียแลว้   นบัแต่น้ีเป็นตน้ไปดวงวิญญาณ

เจตน์ก็จะขอยืม่ช่ือท่านทา้วพญามจัจุราชน่ีแหละมาใชขู้่ต่อยมทูต 

 เหนือฟ้าก็ยงัมีกอ้นเมฆ    เหนือยมทูตก็ยงัมีท่านทา้วพญา

มจัจุราชนัน่ไง 

 “เอาอยา่งน้ีก็แลว้กนันะพ่อเจตน์   ประเด๋ียวขา้จะลอง

เรียกผีเรือนมาถามใหพ้่อเจตน์เองนะจ๊ะ” 
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 ยมทูตออดออ้นเสียงอ่อนเสียงหวานต่อดวงวิญญาณเจตน์  

เม่ือแลเห็นแลว้วา่ดวงวิญญาณเจตน์เร่ิมเอาจริงกบัตน  รู้ตวัแลว้วา่

ในขณะน้ีขืนท าเก่งไปกบัดวงวิญญาณเจตน์ก็มีแต่แพ ้  เพราะดวง

วิญญาณเจตน์ไดก้ าความลบัของตนไวแ้ลว้จนหมดส้ิน   หากดวง

วิญญาณเจตน์จะจ้ีทูลต่อท่านทา้วพญามจัจุราชเร่ืองท่ีตนยงัแอบ

ด่ืมน ้าเมาอยู ่  ยมทูตตายแน่ๆๆๆ..... 

 ตอ้งเอาอกเอาใจดวงวิญญาณเจตน์อยา่งท่ีสุด  ประหน่ึงวา่

ดวงวิญญาณเจตน์คือผูท่ี้มีพระคุณต่อยมทูตอยา่งมหาศาล   ยอม

ทั้งท่ียมทูตตนน้ีก็ยงัไม่เคยยอมต่อดวงวิญญาณดวงใดมาก่อนเลย   

นบัตั้งแต่ท่ีรับต าแหน่งยมทูตมา 

 “ผีเรือน  ผีเรือน  ผีเรือนอยูไ่หม   ออกมาพบขา้หน่อย  ขา้

ยมทูต” 

 ส้ินเสียงเสียงขานจากยมทูต   ร่างของผีเรือนท่ีอยูใ่นชุด

โจงกระเบนลายดอกพิกุลสีน ้าเงินแก่   และห่มสไบสีฟ้าทบักบั

เส้ือแขนยาวกระบอกสีน ้าตาลไวอี้กที   ไวผ้มทรงปีก   ใบหนา้ดู

แลว้น่าจะมีอายรุาวคุณป้าของดวงวิญญาณเจตน์นัน่เอง   ปรากฏ

กายขึ้นต่อหนา้ยมทูตและดวงวิญญาณเจตน์ 
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 ดวงวิญญาณเจตน์มองใบหนา้ท่ีมีแต่ความเมตตาของผี

เรือนอยู่เป็นครู่  แลว้บนใบหนา้ท่ีมีแต่รอยความเมตตาก็ปรากฏ

รอยยิม้แกมปลอบนิดๆใหก้บัดวงวิญญาณเจตน์ 

 “ท่านยมทูตมีอนัใดกบัอิฉนัดอกรึเจา้คะ”  ผีเรือนถาม

ยมทูตดว้ยน ้าเสียงท่ีอ่อนโยน 

 “ก็อยากจะถามหาศพของนายเจตน์น่ะผีเรือน   รู้ไหมวา่

เพลาน้ีศพอยูเ่สียท่ีใด” 

 ยมทูตเอ่ยถามดว้ยน ้าเสียงหา้วหาญและเตม็ไปดว้ยอ านาจ   

แต่ถึงกระนั้นแววตาก็ยงัมีเกรงใจนิดๆอยูก่บัผีเรือน 

 “เอาไปไวว้ดันบัแต่วนัแรกท่ีดบัขนัธ์แลว้เจา้ค่ะ” 

 ผีเรือนตอบเสียงอ่อนโยน   และเต็มต้ืนไปดว้ยความ

เวทนาท่ีมีต่อดวงวิญญาณเจตน์จนถึงกบัมีหยาดน ้าตาไหลรินอยู่

บนร่องแกม้ทั้งสองขา้งของผีเรือนนัน่เอง 

 ดวงวิญญาณเจตน์ถึงกบัผงะดว้ยคิดไม่ถึงวา่   ผูห้ญิงท่ีเขา

รักยิง่ปานดวงใจจะกลา้ท ากบัเขาไดถึ้งเพียงน้ี   ดบัขนัธ์ก็เพียงแค่

วนัเดียวแท้ๆ ตอ้งรีบร้อนพาร่างอนัไร้วิญญาณของเขาไปนอนวดั

เสียแลว้   ผลกัไสไลส่่งเขาราวกบัวา่เขาจะไม่ใช่ผวัของลาวณัยเ์สีย

เยีย่งนั้น   หรือเม่ือเขาดบัส้ินลมหายใจไปแลว้ความเป็นสามี

ภรรยาระหวา่งเขากบัลาวณัยก์็ส้ินสุดลงเช่นกนั 
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 ทั้งท่ีก่อนหนา้ท่ีเขาจะหมดส้ินลมหายใจไปนัน่   ลาวณัย์

เคยพร ่ากบัเขาวา่    หากวนัใดท่ีเขาตอ้งส้ินลมหายใจไปหล่อนก็จะ

เก็บศพของเขาไวน้อนกอดทุกคืนวนั   กอดไปจนกวา่ศพของเขา

จะผพุงัไปตามธรรมชาติ   น ้าตาแห่งความเจ็บช ้าเร่ิมไหลริน

ออกมาจากดวงตาคู่หม่นของดวงวิญญาณเจตน์ 

 ยมทูตผูท่ี้เฝ้าดูอาการกิริยาของดวงวิญญาณเจตน์อยูก่่อน

นัน่ก็ถึงกบัแหกปากส่งเสียงหวัเราะก๊ากๆขึ้นมาอยา่งกลั้นไม่อยู่

แลว้จริงๆ   พร้อมกบัพูดปนเสียงหวัเราะขึ้นมาอีกวา่ 

 “ไอเ้จตน์มนัคุยนกัคุยหนาวา่เมียของมนัรักมนัมาก   แลว้

เป็นไง   ตายห่าไม่ทนัขา้มวนั   เมียมนัก็รีบจดัแจงเอาศพของมนั

ไปไวว้ดัซะแลว้” 

 พูดจบยมทูตก็ยนืหวัเราะจนตวังอไปงอมาอยูท่ี่หนา้บา้น

ของเจตน์   หากแต่ดวงวิญญาณเจตน์กลบัยิง่เศร้า  ทุกขร์ะทมมาก

ยิง่ขึ้น  อยากจะแหกปากร้องไหใ้หด้งัๆใหก้อ้งจากโลกมนุษยไ์ป

ยงัสวรรคช์ั้นฟ้า  และนรก   ท าไดแ้ต่เพียงพยายามกลั้นอารมณ์

แห่งทุกขก์บัน ้าตาไม่ใหต้อ้งไหลรินออกมาอวดความอปัยศของ

ตนเองอีก  ไดแ้ต่ยนืหนา้เศร้าสบนยัน์ตากบัผีเรือนดว้ยแววหม่น

เศร้า 
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 ดวงตาของผีเรือนนัน่ก็เตม็เป่ียมไปดว้ยแววรักใคร่

อ่อนโยนอยา่งลึกซ้ึงจนดวงวิญญาณเจตน์รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอยา่ง

ประหลาด 

 “อยา่มวัแต่ยนืหวัเราะอยูเ่ลยท่านยมทูต   ประเด๋ียวก็จะไม่

ทนัการณ์  แลว้ทีน้ีล่ะตวัของท่านเองจะเดือดร้อน   ท่านทา้วพญา

มจัจุราชคงไม่ปล่อยท่านแน่” 

 ส้ินค าเตือนจากผีเรือน   ยมทูตถึงกบัอา้ปากหวัเราะคา้ง  

ชะงกังนักบัช่ือของท่านทา้วพญามจัจุราช  แลว้ท่าทางอนั

กระตือรือร้นก็ตามมา 

 “งั้นลาก่อนนะผีเรือน   จะรีบพาดวงวิญญาณไอเ้จตน์มนั

ไปเขา้ร่างของมนัก่อน” 

 ยมทูตพูดเสียงรัวเร็วอยา่งผูท่ี้กลวัผิดจะมาถึงตวัขณะท่ีพูด

อยูก่บัผีเรือน   และหนัหนา้มาทางดวงวิญญาณเจตน์ก่อนท่ีจะเอ่ย

ขึ้นมาอีก  พร้อมกบักระชากดึงขอ้มือดวงวิญญาณเจตน์อยา่ง

รวดเร็ว 

 “ไปโวย้ไอเ้จตน์  ตอ้งรีบไปกนัแลว้วะ” 

 ดวงวิญญาณเจตน์พยกัหนา้กบัยมทูตโดยท่ีไม่ไดท้นับอก

ลาต่อผีเรือนสักค า  ตอ้งรีบติดตามยมทูตไปโดยเร็ว   แต่จิตใต้
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ส านึกก็ยงับอกกบัดวงวิญญาณเจตน์วา่   แมจ้ะไม่ทนักล่าวค าลา  

แต่เขาก็ตอ้งไดก้ลบัมาอยูก่บัผีเรือนอยูดี่ 

 ก่อนหายไปพร้อมกบัยมทูต   ดวงวิญญาณเจตน์ก็ยงั

อุตส่าห์หันมาส่งรอยยิม้เศร้าๆใหก้บัผีเรือน   และผีเรือนก็ยิม้

เศร้าๆตอบใหแ้ก่ดวงวิญญาณเจตน์ดว้ยเช่นกนั 

 และในรอยยิม้ของผีเรือนนั้นก็เตม็เป่ียมไปดว้ยความ

เมตตาอารีจนท าใหค้วามหวาดกลวัวา่จะเขา้ร่างไม่ทนัของดวง

วิญญาณเจตน์คลายไปดว้ยกบัรอยยิม้นัน่..... 

  ................................. 

 บนเมรุเผาศพ   บดัน้ีร่างอนัไร้วิญญาณของเจตน์ไดเ้ขา้ไป

นอนอยูก่บัเตาเผาศพเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   มีแขกทั้งผูห้ลกัผูใ้หญ่

ในสายงาน  และแขกท่ีเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกบัเจตน์  ตลอดจนเหล่า

บรรดาคนรับใชภ้ายในบา้น  ตาสุกและลูกทั้งสองคนของเจตน์   

ทุกๆคนต่างยนืหนา้เศร้าเสียใจจากการจากไปของเจตน์โดยท่ีไม่มี

วนัหวนกลบัคืนมาได ้

 เสียงดนตรีในเพลงพญาโศกดงักอ้งทัว่บริเวณวดั   เสียง

ของคีตศิลป์ท่ีโรยรินสู่โสตประสาทท่ีสามารถสะทอ้นภาพอนั

เศร้าหมองขึ้นมาเยย้หยนัหวัใจใหต้อ้งปวดร้าวไดอ้ยา่งมากลน้


