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‘เธอ’ ในน�้ำ

ดอกที่ 1



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

7

 เรื่องราวของ ‘ผีสาง’ หรือ ‘สิ่งลี้ลับ’ นั้น มักไม่เข้าใครออกใคร 
และมันก็ไม่เลือกด้วยว่าจะไปเกิดข้ึนกับใคร หลายครั้งเป็นเรื่องท่ีคิด                                      
ไปเอง หรือเรื่องโกหก แต่ก็ไม่น้อยเช่นกันที่มัน ‘เกิดขึ้นจริง’ 
 เรื่องท่ีจะเล่าให้ฟังในวันนี้ เป็นเร่ืองราวของ ‘ความกลัว’ ท่ี                 
เกิดข้ึนกับผู้หญิงคนหนึ่ง ผมขอเรียกเธอว่า พี่ปลา ไม่รู ้ว่าเพราะ                                                                         
เหตบัุงเอิญหรอืความจงใจของใครบางคน ท�าให้เราสองคนได้มารูจ้กักนั                                                                             
ในช่วงเวลาหนึง่ พร้อมท้ังเรือ่งท่ีไม่อาจพสิจูน์ได้ แต่สดุท้ายกท้ิ็งแผลใจ                                                                            
และความกลัวไว้ให้เธอ 
 ทุกคนต่างมีสิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ไม่อยากเข้าใกล้ และบางอย่าง 
ท่ีเรารู้สึกกลัว โดยความกลัวนั้นเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ อาจเป็น                       
ความหลัง ประสบการณ์ ค�าบอกเล่า หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่มี                                                                   
ความกลัวอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไร รู้แค่ว่าเรากลัว 
แม้ว่าจะไม่รู ้ท่ีมาและสาเหตุ แต่เราจะท�าทุกวิถีทางเพื่อหนีให้ห่าง                       
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จากมัน

 เรื่องราวความกลัวของพี่ปลาท่ีผมจะเล่าให้ฟังนั้น เป็นสิ่งท่ี
หลาย ๆ  คนอาจจะเป็นเหมือนกนั แต่ส�าหรบัเธอคนนีมั้นมากกว่าระดบั
ปกติ 
 พี่ปลาเป็นคน ‘กลัวน�้า’ ซึ่งการกลัวน�า้ลึก ๆ หรือน�า้เชี่ยวนั้น
อาจไม่ใช่เรื่องแปลก แต่พี่ปลาเป็นมากกว่านั้น เธอกลัวที่จะต้องสัมผัส
กับน�้า แม้กระทั่งการอาบน�้าก็สร้างความรู้สึกด้านลบให้เธอในบางที
 ตัง้แต่จ�าความได้ เธอไม่ค่อยถกูกบัน�า้สกัเท่าไหร่ ทุกครัง้ท่ีต้อง
เรียนว่ายน�้าเพราะที่บ้านไม่อยากให้เธอจมน�้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเป็น
ช่วงเวลาท่ียากล�าบากเสียเหลือเกิน เธอพยายามกลั้นใจท�าตามความ
หวงัดนีัน้ แต่มนัก็ไม่ได้ประสบความส�าเรจ็ เธอท�าได้เพียงลอยตวัในน�า้                    
ไม่ให้จมแค่นั้น
 หลายครั้งท่ีเธอต้องไปเท่ียวกับเพ่ือน ๆ และท่ีหมายก็มัก
จะเป็นทะเล เพราะใกล้กับท่ีอยู่อาศัยและสถานศึกษาในช่วงชีวิตนั้น                         
ของเธอ เธอรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่จะต้องลงไปในน�า้ แม้เพียงข้อเท้าเธอ
ก็รู้สึกได้ว่า ‘มันมีอะไรอยู่ในนั้น’
 หลายคนอาจคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาส�าหรับเธอ              
ได้เลย รวมถงึตวัผมด้วยเช่นกนั ผมไม่คดิว่าเรือ่งราวการกลวัน�า้มนัจะ                                                                         
มากมายอะไรจนเธอต้องการความช่วยเหลือท่ีไม่ใช่ทางออกด้าน
วิทยาศาสตร์แบบนี้
 เธอค่อย ๆ เล่าให้ผมฟังไปเรื่อย ๆ ถึงความกลัวที่มี แม้ว่า
เนื้อหามันจะวนไปมาเหมือนเธอไม่สามารถอธิบายสิ่งท่ีตัวเองรู้สึกได้ 
แต่สิ่งหนึ่งที่เธอเล่าได้อย่างชัดเจนถึงความกลัวของเธอก็คือ...เธอรู้สึก
ว่ามีใคร หรอือะไรบางอย่างท่ีอยู่ในน�า้ และไม่ใช่เฉพาะระดบัน�า้ลกึของ
ทะเลที่ท�าให้กลัว เพราะแม้แต่สระว่ายน�้าสวย ๆ ในโรงแรมก็ให้ความ
รู้สึกไม่ต่างกัน ทุกครั้งที่เธอต้องลงไปในน�้า เธอจะรู้สึกถึงเสียงของใคร
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บางคนที่ดังสะท้อนก้องอยู่ในนั้น ฟังไม่ได้ศัพท์ ไม่ได้ยินชัดเจน แต่รู้
ว่ามี เหมือนว่าเสียงนั้นเรียกเธออยู่ตลอด
 และไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้นท่ีเธอได้พบเจอ ครั้งหนึ่งเธอเคย
พยายามจะรกัษาความกลวัของเธอเพือ่ชวีติท่ีเป็นปกตสิขุเหมือนคนอ่ืน 
เธอลองเดินลงไปในทะเลตื้น ๆ ที่มีเพื่อน ๆ ของเธออยู่ใกล้ ๆ คอยดู
อยู่ไม่ห่าง เธอค่อยก้าวลงไปทีละนิดพร้อมต่อสู้กับความกลัวในใจ
 เม่ือเดินลงน�้าไปได้ระดับประมาณครึ่งตัว เธอก็รู้สึกเหมือนมี
มอืของใครบางคนจบัอยู่ตรงข้อเท้าแล้วออกแรงดงึจนเธอล้มลงและจม
ลงไปในน�้า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรงดึงนั้นหรือคลื่นที่ซัดขึ้นลงตรงชายฝั่ง 
ท�าให้เธอลอยไกลออกไป ห่างจากจุดที่เพื่อน ๆ ของเธอยืนอยู่
 พี่ปลาจ�าความรู้สึกนั้นได้ดี สัมผัสของมือท่ีดึงเธอลงไปใต้น�้า 
มันชัดเจนมากกว่าค�าว่า ‘คิดไปเอง’ จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ความกลัว
ท่ีมีค่อย ๆ เพิ่มข้ึนทีละนิด จนในท่ีสุดก็เกิดเรื่องท่ีท�าให้เธอกลัวจน                     
ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป

 หลังจากวันเกิดของเธอท่ีครบรอบย่ีสิบเจ็ดปีเต็ม ช่วงปีนั้น                  
พี่ปลาบอกว่าชีวิตของเธอค่อย ๆ แย่ลง แย่ระดับท่ีอาจพูดได้เลยว่า
ดวงตก เธอคอยไปตรวจดวงชะตากับหมอดูตามท่ีต่าง ๆ ด้วยนิสัย                          
ของผู้หญิง และเกือบจะทุกที่ก็พูดเหมือนกันหมดว่า เธอก�าลังดวงตก
อย่างหนัก
 หลงัจากถกูท�านายทายทกัเหมอืนกนัจากหลาย ๆ  ที ่เธอกเ็ริม่
เป็นกังวลและพยายามหาทางออกเพื่อความสบายใจของตนเอง ซึ่งใน
แต่ละท่ีนัน้กมี็พธิกีรรมแตกต่างกนัไป เธอเลอืกท่ีจะท�าทุกอย่างท่ีท�าได้ 
ด้วยความท่ีเธอไม่มีปัญหาด้านการเงิน การสิ้นเปลืองกับเรื่องเหล่านี้                 
จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นัก
 แต่แล้วเรื่องราวรอบ ๆ ตัวเธอก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่หวัง มันกลับ
แย่ลง และแย่ลงมากข้ึนเรื่อย ๆ โชคดีท่ีแม้ว่าเรื่องราวท่ีผ่านเข้ามา                          
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จะท�าให้เกิดความยากล�าบากท้ังในเรื่องของการท�างานและการด�าเนิน
ชีวิต แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้หญิงแกร่งอย่างเธอจนเกินไป 
 แต่กยั็งมสีิง่หนึง่ท่ีเธอไม่สามารถจดัการกบัมนัได้ และนัน่ท�าให้
เธอแทบจะเสียสติ...
 หลายต่อหลายคืนท่ีเธอมักฝันแปลก ๆ  ในฝันนัน้เธอมักจะเดนิ
อยู่ใกล้กบัแหล่งน�า้ ซ่ึงเธอไม่สามารถบอกได้ว่าท่ีนัน่เป็นสระน�า้ หรอืว่า
ทะเล รู้เพียงแต่ว่ามีน�า้อยู่ใกล้ ๆ  บางคืนตัวเธอในความฝันจะเดนิเข้าไป
ใกล้น�า้เรื่อย ๆ จนในที่สุดเธอก็เดินลงไปในนั้น
 พี่ปลาฝันอย่างนั้นอยู่ร่วมเดือน จนเธอเริ่มกลัวและสงสัย แต่
ก็ยังพยายามบอกกับตัวเองว่ามันคงเป็นความเครียดสะสม ผสมกับ            
ความกลัวส่วนตัวเท่านั้น
 เวลาผ่านไป ความฝันของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเช่น เธอเริ่ม
ฝันว่าเหมือนลอยอยู่ในน�้า บางครั้งก็เหมือนจมอยู่ใต้น�้าแต่ไม่อึดอัด                                                                                                    
ความรูส้กึนัน้เธออธบิายไม่ถกู แม้แต่ในตอนท่ีเล่าให้ผมฟังเธอกข็มวดคิว้                                                                                            
ขณะพูดวนไปวนมา จับใจความส�าคัญไม่ค่อยได้ 
 ความฝันท่ีถีข้ึ่นเรือ่ย ๆ  เริม่มีผลกบัชีวิตประจ�าวนัของเธอ เธอ
เริ่มได้ยินเสียงแว่วในหู แต่ฟังไม่ได้ยินว่าพูดอะไร เสียงนั้นดังอยู่ในหัว                                                                               
และดังชัดเจนข้ึนเรื่อย ๆ จนสุดท้ายเธอก็เริ่มเข้าใจในความหมายนั้น 
มันเป็นชื่อของใครบางคน เธอมั่นใจอย่างนั้น
 บุษบา คอืช่ือท่ีเธอได้ยนิดงัก้องอยู่ในหัว แต่เธอไม่เคยรูจ้กัคน
ชื่อนี้มาก่อน
 เธอรู้สึกกลัวในสิ่งท่ีตัวเองเป็นมากข้ึนเรื่อย ๆ เรื่องผีก็เป็น              
ส่วนหนึ่งที่เธอคิด แต่มากไปกว่านั้นคือเธอกลัวว่าตัวเองจะเสียสติหรือ
เป็นบ้า เธอจึงตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา
 การรักษานั้นทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอน และผลสรุปอาการ
ของเธอก็ไม่ต่างจากท่ีคาดเดาไว้เท่าไหร่นัก ทุกอย่างเกิดมาจาก
ความเครียด เธอได้รับยามากิน และค�าแนะน�าในการดูแลตัวเอง                       



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

11

เบื้องต้น
 แน่นอนว่าอาการเหล่านั้นไม่ได้หายไป และมันก็เกิดเรื่องท่ี
ตอกย�า้ความคิดของเธอให้ชัดเจนขึ้นไปอีก

 คนืหนึง่ พีป่ลาไปออกงานต่างจงัหวดั เธอพกัท่ีรสีอร์ตแห่งหนึง่
ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น�้าใหญ่ ที่พักนั้นสวยมากจนเธอคิดว่าคงเป็นโอกาสดี
ให้ตัวเองได้ผ่อนคลายจากเรื่องราวต่าง ๆ
 คนืแรกของการเข้าพกั เธอหลบัไปตัง้แต่หัววนั เพราะภารกจิงาน                                                                                               
ท่ีหนักหน่วงและการเดินทางข้ามจังหวัดในวันเดียวกัน คืนนั้นเธอ         
ไม่ฝันอะไรเลย ถอืว่าเป็นการหลบัอย่างเป็นสขุท่ีสดุในช่วงสองสามเดอืน
ที่ผ่านมา 
 แต่แล้วในตอนเช้าท่ีเธอตื่นข้ึนมานั้น เมื่อก้าวขาลงจากเตียง 
เธอก็กลับลื่นเสียหลัก ท�าให้ตัวเองกระเด้งลงไปนั่งบนเตียงอีกครั้ง    
เพราะน�า้ที่นองอยู่บนพื้น
 พี่ปลามองน�้าท่ีนองอยู่บนพื้นอย่างตกใจ เธอพยายามคิด
ทบทวนถึงเหตุการณ์ก่อนจะเข้านอน เธอก็แค่อาบน�้าแล้วมานั่งเป่าผม
อยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้ง ซึ่งมันตั้งอยู่อีกฝั่งกับที่เธอเจอน�้าบนพื้น
 เธอเล่าให้ผมฟังว่า ห้องที่พักเป็นห้องขนาดกลาง เป็นเตียงคู่ 
พอเข้ามาในห้องจะเป็นทางเดินเล็ก ๆ มีห้องน�้าอยู่ขวามือเหมือนกับ
โรงแรมทั่ว ๆ ไป ส่วนโต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่ตรงช่องว่างระหว่างก�าแพง
ห้องน�า้กบัเตยีงนอนท่ีหันข้างให้ ไม่ได้อยู่ตรงปลายเท้าของเตยีงเพราะ
ตรงนั้นจะเป็นหน้าต่าง 
 นัน่หมายถงึหากมีหยดน�า้ กค็วรจะอยู่ตรงโต๊ะเครือ่งแป้งท่ีเธอ
นัง่เป่าผมเท่านัน้ ไม่น่าจะเลยมาจนถงึเตยีงหลงัท่ีสองท่ีเธอนอนได้ เธอ
เลอืกนอนเตยีงด้านในท่ีไม่ใช่ตวัตดิโต๊ะเครือ่งแป้ง เพราะมนัตดิกบัประตู
ระเบียงที่เป็นกระจกยาวท�าให้มองเห็นวิวด้านนอกได้
 น�้าท่ีนองอยู่บนพื้นนั้นมีปริมาณมากพอสมควร แต่มันไม่ได้                                                                      
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นองไปท่ัวห้อง มันแค่เลอะอยู่ตรงข้างเตียงระหว่างช่องว่างของ                       
ทางเดินกับประตูระเบียงห้อง เลยไปจนเกือบถึงปลายเตียงนิดหน่อย 
พอพ้นเตียงมาตรงกลางห้องก็ไม่มีแล้ว ยิ่งใกล้บริเวณหน้าห้องน�้า                          
ย่ิงแห้งมาก ไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลย
 แต่ถึงอย่างนั้น เธอก็พยายามคิดว่า อาจจะเป็นฝนสาดเข้ามา
ก็ได้ เพราะเมื่อคืนมีฝนตกพร�า ๆ ระเบียงด้านนอกก็มีละอองน�้าเปียก
ตามพ้ืนให้เห็นบ้าง เธอจงึออกไปเรยีกแม่บ้านเข้ามาท�าความสะอาด ซ่ึง
ก็โดนบ่นนิดหน่อย เพราะแม่บ้านคิดว่าเธอท�าน�้าหก แม่บ้านยืนกราน
ว่าประตกูระจกมันดพีอท่ีจะปิดสนทิและไม่มทีางท�าให้ฝนสาดเข้ามาได้    
เรื่องแปลกในคืนนั้นยังติดอยู่ในสมองของพี่ปลาไปทัง้วันแม้ว่าเธอต้อง
ท�างานไปด้วย และที่ส�าคัญเธอยังต้องนอนอยู่ที่นี่อีกหลายคืน

 ในช่วงเย็นก่อนจะกลับเข้าท่ีพัก เธอแวะท่ีตลาดเพื่อหาซ้ือ              
พวงมาลัยสวย ๆ มาหนึ่งพวง ด้วยความคิดท่ีว่าอาจจะเป็นเพราะ                
ตวัเองไม่ได้ไปสกัการะบอกกล่าวก่อนเข้าพกั เลยเป็นเหตใุห้โดนรบกวน
 พ่ีปลากลบัมาถงึโรงแรมไม่เยน็มากนกั อาจเพราะไม่ใช่ตวัเมือง
ใหญ่กเ็ลยท�าให้รถไม่ตดิ เธอเดนิตรงไปถามท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์
ว่าที่นี่มีศาลไหม พนักงานจึงเดินน�าทางไปจนถึงที่ ที่นั่นมีศาลตายาย
อยู่ศาลหนึ่ง ส่วนอีกศาลเป็นศาลพระพรหม ไม่มีศาลพระภูมิ
 ด้วยพวงมาลัยท่ีเตรียมมาแค่พวงเดียว พี่ปลาจึงเลือกวาง              
พวงมาลัยไว้ที่ศาลพระพรหม แล้วไหว้ศาลตายายด้วยมือเปล่า
 พ่ีปลารู้สึกสบายใจข้ึนมานิดหน่อย แต่ก็ยังไม่หายจากความ
วติก เม่ือท�าการไหว้เสรจ็เรยีบร้อยแล้วเธอจึงเลอืกไปนัง่ท่ีรมิน�า้ เพราะ
ตรงน้ันมีสวนธรรมชาติสวยงาม ซ่ึงถ้าหากเป็นผมก็คงจะเลือกเดินไป
นัง่ใกล้แม่น�า้ท่ีสดุ แต่พีป่ลาเลอืกท่ีจะไปนัง่อยู่ตรงโต๊ะม้าหินอ่อน อยู่ใต้                                                                                
ร่มไม้ถัดจากแม่น�้าออกมาหน่อย ได้มองเห็นแม่น�้าแค่ไกล ๆ
 แล้วพี่ปลาก็เผลอหลับไปวูบหนึ่ง คงเป็นเพราะความเพลีย               
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จากการท�างาน เธอรู้สึกตัวตื่นมาในช่วงเวลาโพล้เพล้พอดี เธอจึงเดิน
กลับเข้ามาในตัวโรงแรมเพื่อหาอะไรกิน 
 ตอนท่ีแวะถามพนักงานถึงเรื่องมื้อเย็น เธอก็ต้องสะดุดใจกับ
ท่าทีและค�าถามของพนักงาน
 “ไม่ทราบว่าอีกท่านจะรับประทานด้วยไหมคะ เห็นคุณผู้หญิง
มาเข้าพักคนเดยีว หากมีอีกคนรบัประทานด้วยจะต้องแจ้งและจ่ายเงนิ
เพิ่มค่ะ” พนักงานคนเดียวกับที่พาเธอเดินไปไหว้ศาล ถามด้วยท่าทาง
ท่ีไม่น่าจะเป็นการแกล้ง เพราะตัวพนักงานเองก็ถามพลางชะเง้อมอง
ออกไปยังจุดที่พี่ปลาเพิ่งลุกเดินออกมา
 “ก็มาคนเดียวนะคะ ไม่ได้มากับใคร” พี่ปลาบอกว่าตอนนั้น
ใจคอไม่ดีเลย  
 “เอ...เมื่อสักครู่เห็นคุณผู้หญิงฟุบหลับไป มีคุณผู้หญิงอีกท่าน
นั่งอยู่ใกล้ ๆ ไม่ได้มาด้วยกันเหรอคะ ?” ค�าถามของพนักงานเริ่มมี   
รายละเอียดมากข้ึน แต่ทางพีป่ลาเองกยั็งคงยืนยนัว่ามาคนเดยีวจรงิ ๆ  
พนักงานเมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงไม่ซักไซ้ต่อ ก่อนจะเดินไปท่ีเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์แล้วแจ้งเรื่องการจองมื้อเย็นของพี่ปลา  
 ด้วยท่าทางของพนกังานท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ได้โกหก
นัน้ พีป่ลาจงึเริม่กงัวลกบัเรือ่งราวแปลก ๆ  ท่ีเกดิข้ึน แต่ก็ไม่รูว่้าจะต้อง
ท�าอย่างไร

 ก่อนนอนคืนนั้น พี่ปลากราบลงบนหมอนและสวดมนต์ โดย
เปิดดูบทสวดจากโทรศัพท์ เนื่องจากห่างหายกับการสวดมนต์ไปนาน
ท�าให้เธอจ�าบทสวดอะไรไม่ได้เลย
 กว่าจะหลับลงได้ เวลาก็ล่วงเลยไปกว่าเท่ียงคืน ซ่ึงถือว่า                  
ดึกมากส�าหรับตัวเธอเองที่ปกติจะนอนไม่เกินห้าทุ่ม
 และในคืนนั้น พี่ปลาก็ฝันอีก... เธอฝันว่าก�าลังเดินอยู่ในสวน
ของโรงแรม และเดินตรงเข้าไปหาแม่น�้าตรงหนา้ ทีเ่ดียวกับทีเ่ธอเลีย่ง
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จะไม่เข้าไปใกล้เมื่อตอนเย็น เธอเดินเข้าไปใกล้เรื่อย ๆ พร้อมกับเสียง
ที่ดังก้องลอยอยู่ในอากาศ หรือในหัวเธอเองก็ไม่อาจรู้ได้ 
 “บุษบา” เสียงนั้นดังกังวานหวานใส พี่ปลาได้ยินชัดเจนกว่า              
ที่เคย แต่กลับให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเอาเสียเลย
 ใครบางคนนั่งอยู่ตรงนั้น... ตรงท่าน�้าของโรงแรม หญิงสาว
คนนั้นยืนหันหลังให้พี่ปลา เธอค่อย ๆ เดินเข้าไป แม้ว่าใจจะไม่อยาก
เข้าไปใกล้เลยสักนิด แต่ในท่ีสุดเธอก็เดินมาจนเกือบประชิดตัวผู้หญิง
คนนั้น พี่ปลาเอื้อมมือออกไปแตะที่ไหล่เหมือนจะเรียก
 “อย่า”
 อีกเสียงหนึ่งดังซ้อนขึ้นมาในความคิด พร้อมกับแรงกระชาก
ไหล่พี่ปลาให้หันไปข้างหลัง และเมื่อหันมาเธอก็สะดุ้งตื่นทันที 
 พ่ีปลาหอบหายใจอยู่บนเตียงนอน ตอนนี้ด้านนอกเริ่มมีแสง
สีส้มทอเต็มท้องฟ้า เธอหันไปมองนาฬิกาตรงหัวนอน พบว่าเป็นเวลา
ใกล้หกโมงเช้า
 พี่ปลาค่อย ๆ รวบรวมสติและความคิดไล่เรียงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
เธอบอกกับผมว่า เธอรู้สึกตัวตื่นทันทีท่ีหันหลังกลับในความฝัน แต่
มีสิ่งหนึ่งท่ีเธอยืนยันกับผมอย่างมั่นใจ เธอบอกว่าเห็นอะไรบางอย่าง 
เห็นแน่ ๆ  แต่เธอจ�าไม่ได้ มันเหมือนภาพตัดไปอย่างรวดเร็วเลยไม่ทัน                        
ได้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไร
 หลังจากคืนนั้น พ่ีปลาคิดเอาเองว่าท่ีเกิดเหตุการณ์แปลก ๆ 
คงจะเป็นเพราะท่ีโรงแรมนั้นอาจมีเรื่องเล่า หรือว่ามีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ คนจิตอ่อนอย่างเธอจึงรู้สึกได้ เธอยังคงพบเจอ
กับเรื่องแปลก ๆ อีกหลายคร้ังจนถึงวันกลับ โดยเฉพาะน�้าท่ีนองอยู่
ตามพื้นในเวลาท่ีเธอตื่น แม้แต่ในบางคืนท่ีเธอไม่ได้อาบน�้าก่อนนอน 
ก็ยังคงมีรอยน�า้อยู่ในห้องพักของเธออยู่ดี
 ตอนนี้เองท่ีพี่ปลาเริ่มคิดว่าตัวเองคงก�าลังเจอกับ ‘สิ่งท่ีมอง                  
ไม่เห็น’ เมื่อถึงวันหยุดจึงขับรถไปจังหวัดใกล้ ๆ ตามค�าแนะน�าของ      
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คนรู้จักเพื่อกระท�าการบางอย่าง
           
 วัดแห่งนี้มีคนมากมายแวะเวียนมาสะเดาะเคราะห์กัน... นั่น
คือค�าแนะน�าของ พี่ดา รุ่นพี่ที่ท�างาน ซึ่งพี่ดาก็มาเป็นเพื่อนเธอด้วย 
 พี่ดาเป็นรุ่นพี่ที่ท�างาน นิสัยใจคอเป็นคนคุยง่าย และสนิทกับ              
พ่ีปลามากกว่าคนอื่น ๆ ท่ีส�าคัญคือพี่ดาเป็นพวกบ้าดูดวงอย่างมาก 
เรียกว่าท่ีไหนดีท่ีไหนเด็ดพี่แกไม่เคยพลาด การได้กูรูมาเป็นเพื่อน                                                                  
แบบนี้จึงท�าให้พี่ปลาอุ่นใจไม่น้อย
 รุ่นพี่เดินน�าทางไปอย่างช�านาญเหมือนกับมาบ่อย โดยตรงไป
ท่ีซุม้เลก็ ๆ  ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่ แทนท่ีจะเดนิไปยงัวหิารพระประธาน
 ท่ีตรงนัน้เป็นซุ้มผ้าเลก็ ๆ  ท่ีมโีครงไม้เก่า ๆ  ด้านในนัน้มีหมอดู
สูงอายุอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ พี่ดากล่าวทักทายอย่างเป็นกันเอง คุณยาย
กล่าวทักทายตอบ แต่สายตานั้นไม่ได้มองมาทางผู้เป็นรุ่นพี่เลย แต่
กลับจ้องมายังอีกคนหนึ่งแทน
 หลังจากแนะน�าตัวกันแล้ว พี่ปลาก็ถูกจับให้มานั่งตรงหน้า             
คุณยายเพื่อตรวจดูดวงชะตาเป็นรายแรก จากค�าบอกเล่าของพ่ีปลา                
ซ่ึงไม่เข้าใจศาสตร์พวกนี้เท่าไหร่ จึงบอกผมได้แค่เพียงว่าเขาใช้วัน
เดือนปีเกิด และมีแผนผังเป็นรูปช้าง หลังจากการค�านวณของหมอดู
สักพักหนึ่ง ทุกอย่างก็ยังคงเงียบ ลูกค้าทั้งสองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่
ก็พอจะคาดเดาได้จากใบหน้าที่ตอนนี้คิ้วขมวดอย่างหนักใจ
 เมื่อถามถึงสภาพดวงชะตาของพี่ปลาจากหมอดู ค�าตอบท่ี               
ได้รับน่าตกใจจนคาดไม่ถึง
 “หนูบอกวันเดือนปียายถูกใช่ไหมลูก ?”
 “ท�าไมคะ มีอะไรหรือเปล่า ไม่ดีหรือคะ ?”
 “ตามวันเดือนปีเกิดนี้...มันบอกว่าหนูชะตาขาดไปนานแล้ว”
 ค�าตอบของหมอดูท�าเอาหญิงท้ังสองถงึกบัท�าตวัไม่ถกู คณุยาย
พยายามค�านวณดูอีกหลายครั้ง ก็ยังได้ค�าตอบแบบเดิม คือดวงชะตา
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ขาดแล้ว นั่นหมายถึงไม่สามารถท�านายอนาคตได้ 
 คณุยายคนืเงนิให้พีป่ลาท้ังหมด พร้อมกบัขอโทษท่ีไม่สามารถ
ช่วยอะไรได้ อาจเป็นท่ีคณุยายเองสขุภาพไม่พร้อม หรอือาจจะมีความ
ผิดพลาดในจุดอ่ืน ๆ แต่มาท้ังทีก็ไม่อยากให้เสียเท่ียว คุณยายจึงให้                  
พี่ปลาถามและปรึกษาสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจแทนการท�านายดวงชะตา
 พ่ีปลาเล่าเร่ืองราวท่ีพบเจอมาให้คุณยายฟังอย่างรวดเร็วด้วย
ความร้อนใจ ขณะท่ีคุณยายก็นิ่งรับฟังพลางเปิดต�าราเล่มเก่าท่ีวางอยู่
ใกล้ ๆ ไปด้วย
 “หนูก�าลังจะมีเคราะห์จากน�้า”
 ค�าว่า ‘น�้า’ ท�าให้พี่ปลาใจหล่นวูบ แต่ก็ยังพยายามตั้งสติ                    
และตั้งใจฟังวิธีสะเดาะเคราะห์ของคุณยาย ซึ่งสิ่งที่พี่ปลาถูกบอกให้ท�า
นั่นคือ...
 - ปล่อยปลา
 - ขอขมาพระแม่คงคา
 - ท�ากระทงเล็ก ๆ แล้วตัดเล็บ ตัดผม ตัดชายเสื้อใส่กระทง 
จากนั้นน�ามันลอยน�้าไป
 แม้ไม่รูว่้าสิง่ท่ีคณุยายบอกให้ท�านัน้จะท�าไปเพือ่อะไร แต่พีป่ลา
กรี็บท�าตามอย่างรวดเรว็ โดยท่ีคณุยายรบัปากว่าจะท�ากระทงให้ เพราะ
อาชีพหลักของคุณยายคือการท�าบายศรีอยู่แล้ว
 การท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ นั้น อาจดูไม่น่าไว้วางใจ
ส�าหรับตัวพี่ปลาเท่าไหร่ในตอนแรก เพราะมันอาจเหมือนการหลอก
ให้จ่ายเงินเพิ่มเติมจากค่าดูหมอก็ได้ แต่แล้วเธอก็ต้องแปลกใจ เพราะ
คุณยายไม่แม้แต่จะรับเงินสักบาทจากเธอ กระทงนั้นก็ท�าให้ด้วยความ
สงสารและเห็นใจคนอายุคราวหลานอย่างเธอเท่านั้น
 ไม่มีอะไรผิดปกติตอนท่ีท�าการปล่อยปลาและขอขมาพระแม่
คงคา การขอขมานั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแค่ไปกราบพระประธาน
ในวิหารเพื่อแสดงความตั้งใจของตัวเอง จากนั้นท�าการลาดอกไม้ท่ี                 
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ไหว้พระนั้นไปลอยน�้า ซ่ึงวิธีนี้ก็เป็นความเช่ือหนึ่ง ผมเองก็เคยได้ยิน
มาจากหลาย ๆ วิธี
 แต่มันมีปัญหาตรงส่วนสุดท้าย... 
 กระทงพร้อมใช้ในเวลาไม่นาน ท�าจากใบตองเป็นกระทงเลก็ ๆ  
ขนาดแค่พอใส่ซาลาเปาได้ลูกหนึ่งเท่านั้น เล็บกับเส้นผมของพี่ปลาถูก
บรรจอุยู่ในกระทงอย่างประณตีด้วยฝีมอืของคณุยาย ส่วนเรือ่งของเสือ้
นั้น ในตอนแรกพี่ปลาถามคุณยายวา่ขอไปซือ้เสื้อใหม่ได้ไหม ไม่อยาก
ตัดตัวที่ใส่อยู่เพราะเป็นตัวโปรด แต่คุณยายยิ้มแล้วตอบกลับว่า 
 “อย่างนั้นยิ่งดีเลยลูก ยิ่งรักมาก ยิ่งชอบมาก ยิ่งเท่ากับแทน
ตัวเราได้เป็นอย่างดี”
 พ่ีปลาจึงต้องตัดใจ ใช้กรรไกรตัดชายเสื้อตัวท่ีสวมอยู่ใส่ลงใน
กระทง ขณะท่ีคุณยายบอกว่าหลังออกจากวัดแล้วให้รีบตรงไปหาซ้ือ    
เสื้อใหม่ใส่ทันที ตัวนี้ก็ท้ิงไป อย่าเอามาใส่อีก ซ่ึงแม้ว่าใจหนึ่งพี่ปลา
จะนึกเสียดายแต่ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วในตอนนี้
 กระทงค่อย ๆ  ลอยออกจากฝั่งตามแรงวักน�้าไล่เบา ๆ  ตรงนั้น   
เป็นแม่น�า้ท่ีไหลอยู่ตลอด จงึท�าให้กระทงลอยไปอย่างง่ายดาย แต่แล้วก็
เกดิเหตกุารณ์ท่ีพีป่ลายงัจ�าได้จนถงึวนันี ้เม่ือจู ่ๆ  กระทงกห็ยุดอยู่กลาง
แม่น�้าและนิ่งสนิท 
 สายตาทั้งสามคู่มองอย่างสงสัย กระทงใบเล็ก ๆ ค่อย ๆ ลอย
วนเป็นวงกลมอยูต่รงนัน้คล้ายกบัถกูน�า้วนหรอือะไรสกัอย่าง แล้วเพียง
ไม่ถงึอึดใจกระทงกจ็มลงไปใต้น�า้อย่างรวดเรว็ ราวกบัมคีนดงึมันลงไป  
 “คงเป็นวังปลา หรือไม่ก็น�า้วนแหละมั้ง” พี่ดาปลอบใจ เพราะ
พี่ปลาดูท่าทางจะกลัวเอามาก ๆ เธอรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังจะเป็นลม 
อาจเพราะความกลัวที่เริ่มมากขึ้น คุณยายจึงเรียกให้ไปนั่งพักใต้ร่มไม้
ที่เดิม
 คณุยายพยายามปลอบ แต่ก็ไม่เคยพดูว่ามนัเป็นแค่เหตบัุงเอิญ 
คณุยายเพยีงผกูข้อมือให้เป็นก�าลงัใจและแนะน�าว่า “ถ้ามเีวลากล็องไป
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บวชดูนะลูก ให้พระท่านช่วย”

 เหตกุารณ์ในวนันัน้ท�าให้ความกลวัในใจของพีป่ลาเริม่มากข้ึน                                                                     
เรื่อย ๆ จนเธอยอมรับว่าบางครั้งถึงกับนั่งร้องไห้คนเดียว เพราะ                    
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา มีบางทีที่เห็นว่ามีน�า้นองอยู่ลนพื้นห้องนอน 
และบางครั้งเธอก็ตื่นมาพร้อมรอยแดงบนใบหน้าอย่างไม่รู้สาเหตุ
 รอยแดงท่ีว่านั้น เป็นรอยปื้นแดง ๆ อยู่บริเวณแก้มของเธอ 
เธอไม่ได้แพ้เครื่องส�าอาง และไม่เคยลืมที่จะล้างหน้าก่อนนอนสักครั้ง 
แต่รอยแดงนั้นมันก็ปรากฏอยู่เรื่อย ๆ จนเธอเริ่มผวาว่าในทุกตอนเช้า
ที่ตื่นมาว่าจะได้เห็นรอยแดงนั้นอีกหรือไม่
 วันหนึ่งพี่ปลาเริ่มทนไม่ไหว เธอเร่ิมโทรมจนคนรอบข้างทัก 
ท�าให้ก่อนนอนในคนืหนึง่เธอนัง่ร้องไห้ขณะมองน�า้ท่ีเจิง่นองอยู่บนพืน้
อย่างหวาดกลัวและอึดอัด
 “มันจะอะไรกันนักกันหนาวะ จะเอาอะไรก็มาบอก อย่ามาท�า
อย่างนี้!” สิ้นเสียงตวาดในคืนนั้น เธอก็ได้แต่ร้องไห้จนเพลียและหลับ
ไปในที่สุด 
 และเหมือน ‘ใครบางคน’ จะได้ยินค�าพูดของพีป่ลา เพราะคนืนัน้                                                                                  
เธอก็ฝันอีกครั้ง...
 ในความฝันนัน้... เธอนอนอยู่บนเตยีงมดื ๆ  ในห้องนอนของเธอ                                                                                      
ท่ีตรงนัน้มแีสงไฟสาดเข้ามาจากบรเิวณถนนด้านนอก และตรงข้างเตยีง
นั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ พี่ปลาตัวแข็งทื่อ แต่ไม่รู้สึกว่า
ตัวเองตื่น เธอบอกว่านั่นน่าจะเป็นความฝันมากกว่าการสะลึมสะลือ                     
ครึ่งหลับครึ่งตื่น
 หญิงสาวร่างบางในชุดท่ีบางและเปียกจนแนบเนื้อ ร่างนั้น
ชัดเจนในความมืด ผิดจากวัตถุอื่น ๆ รอบห้อง แสงนวลตาบอกไม่ถูก
ว่าสีอะไรแต่เธอคลับคล้ายคลับคาว่าออกเขียว  
 ร่างเปียกน้ันมีน�า้หยดลงมาตามผมท่ีมสีแีกมเขยีวแต่ดสูกปรก
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คล้ายตะไคร่น�้า ก่อนจะหันมาหาเธอเหมือนจงใจ ผมเผ้ารุงรังท่ีปิด
หน้าตาท�าให้พี่ปลามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนัก แต่แล้วร่างนั้นก็หายวับ
ไปเหมือนกับไม่เคยมีอยู่
 ทว่าทันใดนั้นเอง ร่างนั้นกลับมาปรากฏอยู่บนตัวพี่ปลาในท่า
คร่อม! เธอตกใจจนแทบลมืหายใจ แต่กลบัไม่มเีสยีงดงัพอท่ีจะกรดีร้อง                                                                   
ออกมา ตอนนั้นพี่ปลามองเห็นหน้าตาอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจน หญิง                     
คนนั้นน่าจะมีอายุไม่เกินสี่สิบปีและยังดูสาวอยู่ แต่ส่วนประกอบ                     
บนใบหน้านั้นไม่ปกติ
 ผิวหน้าที่ซีดเผือดผิดปกติเหมือนเวลาอยู่ในน�า้นาน ๆ ดวงตา
ท่ีกลมโตมากกว่าปกติเหมือนจะถลนออกมาเล็กน้อย ดวงตาขาวขุ่น
เหลอืงจนน่าเกลยีด รอยย้ิมท่ีมองไม่เห็นฟัน ร่างนัน้มองเธออย่างพอใจ
ด้วยรอยยิ้มประหลาด และค่อย ๆ  ก้มลงมาหาพี่ปลาช้า ๆ  มือข้างหนึ่ง
ลบูไล้ไปตามแก้มของเธอ สมัผสันัน้น่าสะอดิสะเอียน พ่ีปลาบอกกบัผม
ว่ามันให้ความรู้สึกเย็นและลื่น เหมือนเวลาท่ีเราเจอกับตะไคร่น�้าตาม
ทางเดิน กลิ่นคาวของน�้าเสียท่ีคุ้นเคยดีตามแหล่งน�้าในตัวเมืองท�าให้
เธอแทบอาเจียน
 พ่ีปลาพยายามดิ้นให้หลุดพ้นจากสภาพนั้น แต่เหมือนจะ
ไร้ประโยชน์ เธอหลับตาไม่อยากมองภาพอันน่าสยดสยองตรงหน้า 
พยายามสวดมนต์เท่าท่ีจ�าได้แม้ว่าจะน้อยนดิ ก่อนท่ีเธอจะหลดุพ้นจาก
สภาพนั้น ร่างตรงหน้าก็ขยับเข้ามาใกล้จนรู้สึกได้ถึงความเปียกแฉะ 
ของผิวหนัง
 “บุษบา”
 เสยีงแหบแห้งในล�าคอเรยีกช่ือใครบางคนใกล้กบัหูของเธอ มัน
ย่ิงเพิม่ความหวาดกลวัมากข้ึน จนในท่ีสดุพีป่ลากส็ะบัดตวัและหลดุพ้น 
แล้วก็ตื่นขึ้นมาแทบจะในทันที
 เธอหันไปมองนาฬิกาท่ีหัวเตียง ภาวนาให้มันเป็นเวลาเช้า                 
แต่เปล่าเลย...เพิ่งจะตีสี่เท่านั้น เธอรีบลุกจากเตียง ไม่อยากอยู่ในห้อง
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ต่อไปแม้เพียงนาที
 ตอนท่ีพี่ปลาคว้าเอาเสื้อคลุมมาใส่นั้น เธอต้องขนลุกไปท่ัว                 
ท้ังตวักบัสมัผัสอันเปียกลืน่ตรงแขน เธอเริม่แน่ใจว่ามนัไม่ใช่ความฝัน... 
 ก่อนท่ีจะออกจากห้องไป พี่ปลามองในกระจกและเห็นหน้า              
ตัวเองที่ตอนนี้มีรอยแดงอยู่ตรงแก้ม ข้างเดียวกับที่ร่างนั้นลูบไล้เธอ

 แม้ว่าจะเป็นเวลาก่อนฟ้าสาง แต่ในตวัเมืองหลวงอย่างนีก้เ็ริม่
จะมีคนพลกุพล่านและมรีถสญัจรไปมาแล้ว เธอเดนิไปตามทางท่ีคุน้เคย        
เพยีงเพราะไม่อยากอยู่คนเดยีว แค่ได้เห็นคนกวาดถนนอยู่รมิทางกร็ูส้กึ
อุ่นใจแล้ว
 พ่ีปลาไปนัง่อยู่ตรงสวนใกล้ ๆ  ท่ีพัก นัง่อยู่สกัพกัจนพระเริม่เดนิ
มาบิณฑบาต เธอจึงรีบเดินไปจับจ่ายหาข้าวของมาใส่บาตรเพื่อความ
สบายใจ ก่อนจะเดินกลับเข้าห้องในตอนท่ีฟ้าสว่างแล้ว เธอไม่รีบร้อน                                                                      
มากนักเพราะไม่อยากจะกลับไปเจออะไรที่น่ากลัว และอีกเหตุผลก็คือ
วันนี้เป็นวันหยุด เธอไม่มีธุระต้องออกไปไหน แต่ตอนนี้เธอเริ่มคิดแล้ว
ว่าการออกไปเดินห้างอาจดีกว่าอยู่คนเดียวในห้อง
 เมือ่กลบัเข้ามาถงึท่ีพกั ก่อนจะเปิดประตเูข้าห้องไป พีป่ลาต้อง
รวบรวมความกล้าอยู่นาน ถึงขนาดต้องเปิดโทรศัพท์แล้ววิดีโอคอลหา
เพื่อนสนิทเพื่อให้มีเสียงเป็นเพื่อนและไม่เงียบจนเกินไป
 เมื่อเปิดประตูห้องได้ก็รีบกดสวิตช์ไฟเพิ่มความสว่าง เมื่อพบ
ว่าทุกอย่างปกติจึงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก
 พ่ีปลาหยิบขวดน�า้ในตูเ้ย็นออกมาดืม่ดบักระหาย แต่แล้วกต้็อง
พ่นออกมาในทันทีเพราะน�้าในขวดเหม็นคาวมาก มันคาวจนเกินกว่า 
จะดืม่ลงคอได้ เหมือนกบัเอาน�า้ท่ีมีปลาว่ายมาใส่ขวดไว้อย่างไรอย่างนัน้
 เธอวิ่งไปอาเจียนในห้องน�้าด้วยความคลื่นไส้ แล้วก็รีบเปิดน�า้
เพือ่ไล่ของเสยี แต่น�า้จากก๊อกท่ีเปิดออกมากเ็หม็นคาวไม่ต่างกนั พีป่ลา                                                                           
เริม่กลวั แต่ยังพยายามคดิในแง่ดว่ีาอาจจะเป็นความสกปรกของระบบน�า้                                                                               
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ก็ได้
 พี่ปลากลับไปเปิดน�า้ขวดใหม่ที่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออก แต่
พอดื่มเข้าไปก็เจอกับสภาวะเดิม มันคาวจนเธอดื่มไม่ลง เธอไม่รู้จะท�า
อย่างไร ด้วยความกลัวจึงรีบโทรหาพี่ดาที่อยู่ใกล้ให้รีบมาหา

 พีด่ามารบัพ่ีปลาถงึห้องพัก แล้วรบีพากนัออกไปข้างนอกทันที 
ท้ังสองมาท่ีคอนโดของพี่ดา เพราะพี่ดาบอกว่าให้พี่ปลามาอยู่ท่ีนี่
ช่ัวคราวก่อน ท่ีคอนโดนั้นมีศาลใหญ่โตท่ีถูกสร้างมาอย่างดี เห็นว่า
มีหมอดูช่ือดังมาท�าพิธีตั้งศาลให้ ซ่ึงก็คงไม่แปลกส�าหรับคนสาย
ไสยศาสตร์อย่างพี่ดา ถ้าจะเลือกท่ีพักท้ังทีก็คงต้องเลือกท่ีดีพร้อม                  
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความเชื่อ
 แปลก...อยู่ที่นี่พี่ปลาดื่มน�า้ได้ และอาบน�า้ได้ตามปกติ ขณะที่
พี่ดาบอกว่าอย่างนี้มันหนักมากเกินไปแล้ว พี่ปลาคงต้องไปอยู่วัดแล้ว
จริง ๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้พักก่อน พอหายเหนื่อยแล้วจะพาไปหา
พระเอง
 พ่ีดาโทรยกเลิกนัดกินข้าวกับเพื่อนรุ่นน้องทันที พี่ปลาไหว้
ขอบคุณรุ่นพี่คนนี้อย่างสุดหัวใจด้วยความซาบซึ้งในน�้าใจที่พี่ดามีให้
 บ่ายวันนั้น พี่ดาพาพี่ปลาไปท่ีวัด ท่ีจริงแล้วอยากจะอยู่ท่ีวัด   
สักคืนสองคืนแต่ภาระงานของพี่ดาก็มากเสียจนไม่สามารถท�าได้ ครั้น
จะให้ทิ้งพี่ปลาไว้คนเดียวก็เป็นกังวล
 ผ่านไปประมาณสองสามวัด กว่าจะเจอคนท่ีพอจะบอกได้ว่า
มนัเกดิอะไรขึน้ หลวงพ่อท่านหนึง่นัง่อยู่ในโบสถ์กบัฆราวาสอีกคนหนึง่                                                                       
เหมือนก�าลังสนทนาธรรมหรือพูดคุยกันอยู่ แต่ไม่รู ้ว่าด้วยสีหน้าท่ี                 
อมทุกข์ของพี่ปลา หรือว่าจิตที่หยั่งถึงของหลวงพ่อ จึงเอ่ยทักพวกเธอ
ทันทีที่เห็นหน้า
 “หนีอะไรมาเล่าโยม ?”
 ท้ังสองคนรีบคลานเข้าไปกราบแล้วเล่าเรื่องราวท้ังหมดให้ฟัง 
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หลวงพ่อฟังอย่างนิ่งเฉย เหมือนไม่ยินดียินร้ายอะไร ขณะที่อีกคนนั้น
เริ่มคิดตามและหนักใจ
 ผู้ชายอีกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอายุน่าจะราว ๆ ห้าสิบปีเห็นจะได้ 
ปฏิบัติธรรมมานานจนได้ฌานในระดับหนึ่ง ท�าให้พอจะล่วงรู้อะไรได้
มากกว่าคนทั่วไป และเขาก็บอกว่า 
 “หนูมีกรรมกับน�า้ เป็นกรรมที่หนูสร้าง มีคนรัก มีคนเกลียด 
ตอนนี้กรรมก�าลังท�างาน เขาตามมา...”
 ผู้ชายคนนัน้เงยีบไปครูห่นึง่ เหมอืนไม่แน่ใจในค�าพดูของตวัเอง                                                                              
ก่อนจะเอ่ยต่อ 
 “ไม่สิ... พวกเขา”
 ประโยคนัน้ท�าเอาหญิงท้ังสองขนลกุ ท�าไมถงึใช้ค�าว่า ‘พวกเขา’                                                                                 
ท้ังท่ีพี่ปลาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นแค่ครั้งเดียว และ ‘คนเดียว’ อย่าง
แน่นอน
 หลวงพ่อบอกให้เธอร่วมท�าวัตรด้วยกันในเย็นวันนั้น โดย              
หลวงพ่อเป็นคนกรวดน�า้และอทิุศบุญให้ ใครกต็ามท่ีพยายามจะท�าร้าย
เธอ ด้วยกรรมเก่าท่ีมีมาเลยท�าให้ไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งได้ท้ังหมด               
แต่กรรมใหม่ที่เขาก�าลังจะสร้าง มันยังพอหยุดได้
 แต่แล้วหลวงพ่อกลับส่ายหน้า... 
 “เขาไม่ยอม” 
 ต้องยอมรบัว่าบางครัง้ คนบางคนกย็อมจะสร้างกรรมใหม่เพ่ือ
เหตุผลอะไรบางอย่าง และแน่นอนว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ หลวงพ่อ                
ได้แต่แนะน�าให้พ่ีปลาดแูลตวัเอง และประพฤตตินในธรรม เพือ่คุม้กาย
จากภัยทั้งปวง
          
 คืนนั้นพ่ีปลานอนท่ีคอนโดของพี่ดา เพราะไม่กล้าจะกลับ
ไปท่ีพักของตัวเองแล้ว กว่าจะหลับตาลงได้ก็ผ่านไปค่อนคืน แม้ว่า                      
จะเหนื่อยจะเพลียแค่ไหน แต่ความกลัวมันยังไม่หายไป กระท่ังพี่ดา  
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เอาพระพทุธรปูมาวางไว้บนหัวเตยีงเพ่ือความอุ่นใจ พีป่ลาจงึค่อยหลบั
ลงได้ในที่สุด 
 แต่แล้วไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยาม พี่ปลาเริ่มหูแว่วได้ยินชื่อเดิม ๆ ที่
เธอไม่รู้จัก 
 “บุษบา” 
 เสียงนั้นก้องกังวานเหมือนสะท้อนอยู่ในพื้นท่ีปิด พี่ปลา                    
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้อีกต่อไป เธอเร่ิมเดินไปตามเสียงเรียกชื่อ
นัน้ รูส้กึว่าตวัเองเหมอืนคนเมา มึน ๆ  มองภาพตรงหน้าไม่ชดัเจน เธอ
เดนิไปเรือ่ย ๆ  จนรูต้วัอีกทีกม็าหยุดอยูท่ี่สระว่ายน�า้ของคอนโด ก่อนจะ                                                                            
ก้าวเดินเข้าไปใกล้เรื่อย ๆ แม้ในใจพยายามจะฝืนก็ไม่เป็นผล
 เม่ือสองเท้าเดินมาถึงขอบสระ ก็พลันมีมือหนึ่งฉุดตัวเธอ                  
ลงไปในสระ ตอนนั้นพี่ปลารู้สึกตื่นตัวเต็มที่เมื่อสัมผัสกับน�้า ตรงหน้า
เธอมีร่างของผู้หญิงคนเดิมลอยอยู่ในน�้า ร่างนั้นลอยนิ่ง ไม่พยายาม
จะว่ายหรือทรงตัวใด ๆ
 ร่างนั้นลอยเข้ามาใกล้จนดวงตากลมโตนั้นชิดใบหน้าพี่ปลา 
มือลื่น ๆ สัมผัสที่แก้มของเธอแล้วหัวเราะอย่างชอบใจ ขณะที่พี่ปลา
พยายามดิ้นแต่ไม่หลุด เธอพยายามตะโกนอยู่ในความคิด
 “แกเป็นใคร ? จะเอาอะไร ?”
 “ลืมเราแล้วเหรอ ?” เสียงแหบแห้งนั้นดังกังวานอยู่ในน�้า
 “แกเป็นใคร ?” พี่ปลายังเสียงแข็งถาม
 “บุษบา”
 สิ้นเสียงแหบนั้น ร่างซีดเผือดที่มีเมือกลื่น ๆ ก็เข้ามากอดจน
แนบชิดตวัเธอ ใบหน้าซีด ๆ  เห่ียว ๆ  ย้ิมกว้างไม่เห็นฟัน ดวงตากลมโต                                                                            
นัน้จ้องมองอย่างพอใจ ผมเผ้าท่ีคล้ายตะไคร่น�า้เหนอะหนะเป้ือนเนือ้ตวั
พี่ปลาไปหมด
 ในตอนท่ีพี่ปลาก�าลังจะหมดสติไป เธอรู้สึกถึงมืออีกคู่หนึ่ง               
ท่ีมาร่วมจับร่างของเธอไว้ แต่เป็นฝั่งตรงข้ามกับร่างน่าเกลียดนั้น                      
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ตวัของเธอถกูแรงดงึกระชากให้ออกห่าง ผตีนนัน้ดูไม่พอใจและกรดีร้อง
อย่างสุดเสียง  พร้อม ๆ กับเสียงกรีดร้องของหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ดัง
มาจากไหนก็ไม่รู้
 พ่ีปลารู้สึกตัวตื่นข้ึนมาตอนท่ีได้ยินเสียงเรียกของพี่ดา เม่ือ
มองดูรอบ ๆ ก็เห็นว่ามีคนมายืนมองเธออยู่เยอะพอสมควร ตอนนั้น
น่าจะเป็นเวลาประมาณหกโมงเช้า รปภ.เข้ามาตรวจความเรียบร้อย
ตามหน้าที่ บอกว่าเห็นเธอยืนนิ่งอยู่ในน�า้จึงรีบพาขึ้นมา
 โชคดีท่ีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์สนิทกับพี่ดาจึงจ�าได้ว่าเป็น
เพื่อนกัน เลยรีบไปตามพี่ดาลงมาจากห้องทันที พี่ปลากอดพี่ดาพลาง
ร้องไห้สุดเสียงด้วยความกลัว
 “กลับไปพกัทีบ้่านสักหนอ่ยดไีหม ?” พีด่าเอ่ยถามตอนทีก่�าลัง
นั่งมองพี่ปลาเช็ดตัว ค�าแนะน�านั้นเป็นทางเลือกที่ดี เผื่อว่าอะไร ๆ  มัน
จะดข้ึีนบ้าง พีป่ลาตอบรบัค�าแนะน�านัน้และตดัสนิใจจะกลบับ้านในทันที

 พ่ีดากับแฟนหนุ่มขับรถมาส่งพี่ปลาถึงบ้านท่ีต่างจังหวัดด้วย
ความเป็นห่วง โดยบอกไว้ว่ายังไม่ต้องรีบกลับก็ได้ เรื่องงานจะจัดการ
ลาและเคลียร์งานด่วนให้ แต่จ�านวนวันลาก็คงต้องเป็นไปตามก�าหนด
ของบริษัท
 หลังจากแยกกัน พี่ปลาเดินเข้าไปในบ้านและตัดสินใจว่าจะยัง
ไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ที่บ้านฟัง ขอพักสักคืนหนึ่งก่อนแล้วค่อยคิด
ดูอีกที บ้านที่เธอโตมาตั้งแต่เด็ก ๆ คงไม่น่ากลัวเหมือนที่อื่น ๆ แต่                  
สิ่งเดียวที่น่าหวั่นใจคือบ้านเธออยู่ติดแม่น�้า
 บ้านของพ่ีปลาเป็นบ้านรมิสวน จากท่ีส่งรปูมาให้ผมด ูท่าทาง
คงจะมีเงินพอสมควรจึงสร้างบ้านอย่างสวยงาม มีสวนกว้างขวาง มี
ท่าน�้าริมแม่น�า้ และตรงท่าน�้ายังมีเรือผูกไว้เหมือนสมัยก่อนด้วย
 คนท่ีบ้านดีใจมากเม่ือเห็นลูกสาวคนเดียวกลับมา เธอมักจะ
ชอบเถยีงแม่อยู่เสมอว่า อย่าเรยีกเธอว่าลกูสาวคนเดยีว เพราะท่ีบ้านนี้                                                                              
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ยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่ง แม้ว่าตอนนี้จะไม่อยู่แล้วก็ตาม
 คืนนั้นพ่ีปลารู้สึกสบายใจอย่างมาก ความเพลียจากเรื่องราว
และการเดินทางท�าให้เธอหลับไปตั้งแต่หัววัน ตั้งแต่ละครยังไม่ทันจบ 
ปล่อยให้โทรทัศน์เป็นคนดูเธอแทนในยามดึก 
 แต่แล้วเธอก็กลบัถกูปลกุอกีครัง้ด้วยเสยีงเดมิ  แต่คราวนี้ไม่ใช่
ชื่อเรียก มันเป็นเสียงที่ลอยมาตามลม เสียงหวาน ๆ โหยหวน...
 พี่ปลาเผลอเดินตามไปเสียงร้องเรียกนั้น แม้ว่าจะไม่ได้ยินชัด
เป็นประโยคว่าพดูอะไร แต่พีป่ลากลบัรบัรูแ้ละเข้าใจได้ว่า เสยีงนัน้ก�าลัง
เรียกเธออยู่
 เธอเดินออกมาจากบ้านท่ีทุกคนพากันหลับหมดแล้ว เสียง
หวานกังวานใสดังสลับกันระหว่างโทนสูงต�่าท่ีไพเราะอย่างประหลาด 
แต่ไม่มีใจความใด ๆ ให้เข้าใจได้ในประโยคเหล่านั้น 
 “เพลงพราย”
 ผมพูดสวนข้ึนมาขณะท่ีปลาก�าลังเล่า เม่ือแน่ใจแล้วว่ามัน                
คืออะไร ผมไม่ได้ยินเรื่องของเพลงพรายมานานมากแล้ว เรียกได้ว่า
แทบจะไม่เคยได้ยินเลยจากปากคนสมัยใหม่ แม้แต่ในคนรุ่นเก่า ๆ  ก็มี                                                                         
บางคนเท่านั้นที่จะรู้จัก
 ‘เพลงพราย’ มีมานานตั้งแต่โบราณ เป็นเรื่องเล่าขานว่า                
เสยีงนัน้ไพเราะจบัใจ แต่อย่าได้หลงตามไป ไม่เช่นนัน้จะเจอสิง่น่ากลวั
 ถ้าว่ากันตามจริงแล้ว เรื่องของ ‘นางพราย’ กับ ‘เพลงพราย’ 
จะว่าคล้ายกันก็ใช่ จะว่าเหมือนกันก็อาจจะเทียบได้กับต�านานเกี่ยวกับ
นางเงือก ที่ว่ากันว่าเป็นคนอยู่ในน�า้ และมีเสียงที่ไพเราะ แต่นางเงือก
ที่เรารู้จักมักจะเด่นในเรื่องของความสวย ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต่างกัน
 พ่ีปลามีสีหน้าตกใจกับค�าพูดของผม ท่ีจริงแล้วการเจอผีใน
ลักษณะนี้ เป็นใครก็คงจะคิดถึงผีพรายไว้ก่อน แต่มันก็ไม่ง่ายนักที่จะ
พบเจอ 
 เธอเริ่มเล่าต่อในส่วนสุดท้ายของเรื่องราวที่พบเจอมา...




