บทน� ำ
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เจนรบ พับจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนเอนหลังลงพนักเก้าอี้
อย่างอ่อนล้า ช่วงเวลานีเ้ ขาก�ำลังนึกถึงพาราเซตามอลจ�ำนวนหนึง่ ก�ำมือ
หรือไม่กย็ านอนหลับชนิดทีอ่ อกฤทธิร์ นุ แรง ทีพ่ ร้อมจะพาเขาหลับใหล
อย่างไม่ตอ้ งการลืมตาตืน่ ขึน้ มาอีกครัง้ ในเวลาอันใกล้
ทุกอย่างหยุดที่ความพ่ายแพ้...แพ้ทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า
ตัวเองก�ำลังพ่ายแพ้ให้กบั อะไร
“คุณเป็นคนมีอนาคต ผมเห็นความสามารถ เห็นศักยภาพใน
ตัวคุณ คุณจะพาค่ายเราไปถึงฝัง่ ของความส�ำเร็จ”
เจนรบยังจ�ำได้ถงึ ค�ำพูดของผูก้ ำ� กับละครโทรทัศน์อาวุโสผูล้ ว่ งลับ
และมีฐานะเป็นอาจารย์ของเขา ผูท้ เี่ ขาจะยิม้ ทุกครัง้ เมือ่ นึกถึง ก่อนที่
แรงขับเคลือ่ นมหาศาลจะเกิดขึน้ ทันทีทชี่ วี ติ ด�ำเนินมาถึงจุดท้อ แต่คราวนี้
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เจนรบกลั บ ยิ้ ม ไม่ อ อก เหมื อ นมี บ างสิ่ ง ก� ำ ลั ง บอกเขาเป็ น นั ย ว่ า
ความพยายามทั้งหมดได้เดินมาจนสุดทางเสียแล้ว และยากที่เขา
จะเหนีย่ วรัง้ ความฝันให้เดินต่อไปได้อกี
“ถึงใครไม่สนแต่พี่สน” เสียงของผู้บริหารค่ายละครดังขึ้น
ในห้วงคิด “พี่ว่ารบพับโปรเจกต์นี้ลงก่อนเถอะ พี่เข้าใจนะว่ารบ
เสียความรู้สึกมาก เพราะมันคือละครเรื่องแรกที่รบจะได้นั่งแท่นเป็น
ผูก้ ำ� กับฯ เต็มตัว แต่รบ...พีว่ า่ เราลองหาเรือ่ งอืน่ ไปเสนอช่องดีกว่ามัย้
พีก่ ำ� ลังจะพูดในสิง่ ทีพ่ ไี่ ม่อยากพูดเลยจริง ๆ เพราะมันฟังดูไร้สาระเป็นบ้า
แต่พวี่ า่ เรือ่ งนีม้ อี าถรรพ์แล้วละ”
เจนรบคิดว่ามันไร้สาระเป็นบ้าจริง ๆ นั่นแหละ เขาเพ่งมอง
กระดาษที่ปักหมุดอยู่บนกระดานไม้ก๊อกหน้าโต๊ะท�ำงาน จับจ้องไปที่
ชือ่ โปรเจกต์ ‘โสนน้อยเรือนงาม’ แล้วพานข�ำแบบไม่มอี ารมณ์ขนั สักนิด
นิทานพืน้ บ้านนีน่ ะ่ หรือจะเกิดอาถรรพ์ได้ ผูบ้ ริหารคงเพีย้ นไปแล้วจริง ๆ
แต่มนั ก็ชวนเชือ่ เหมือนกันไม่ใช่หรือ ?
เขาก�ำลังนึกถึงสาเหตุการตายอย่างสยดสยองของสองนางเอก
ชือ่ ดัง ซึง่ ตอนนีส้ งั คมก�ำลังเวทนาเธอสองคนอย่างเสียสติ เพราะทุกคน
ก�ำลังเพ่งต�ำหนิมาทีเ่ ขา และกล่าวหาว่าเขาเป็นผูช้ กั จูงนางเอกทัง้ สองคน
ไปสูจ่ ดุ จบ ทัง้ สองล้วนได้รบั บทเป็น ‘พระธิดาโสนน้อย’ แล้วมันอาถรรพ์
ตรงไหนกันล่ะ ก็แค่คนแรกตายทุเรศไม่เหลือดี และคนที่สองซึ่งมา
รับบทแทนก็ตายอนาถไม่ตา่ งกัน เจนรบครุน่ คิดอย่างสับสนบนความไม่เชือ่
ท้ายทีส่ ดุ เขาก็หยิบเรือ่ งย่อจากนักเขียนบทโทรทัศน์ขน้ึ มาอ่าน
อีกหน เขาต้องการหาค�ำตอบและหลุดพ้นไปจากค�ำพูดโง่ ๆ ว่าโปรเจกต์
ของเขามัน ‘อาถรรพ์’ เสียที เขาเปิดเรือ่ งย่ออ่านแล้วพยายามจับจุด
ทีน่ า่ ห่วงตามจารีต...
พระวิจติ รจินดา สิน้ พระชนม์เพราะถูกพิษพญานาค โหรหลวง
ท�ำนายว่าอีกเจ็ดปีจะมีพระธิดาต่างเมืองมาชุบชีวติ และได้ครองรักกัน
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ตราบกัลปาวสาน
เมือ่ ครบเจ็ดปีตามค�ำท�ำนาย พระธิดาโสนน้อย ผูป้ ระสูตอิ อกมา
พร้อมกับเรือนไม้โสนหลังเล็ก พระธิดาในยามนัน้ ทรงเจริญพระชนม์ชพี
สิบห้าพรรษา เกิดข้าวยากหมากแพง และโหรหลวงแจ้งว่าพระชะตา
ของพระองค์เป็นกาลกิณี พระธิดาจึงจ�ำต้องเสด็จออกนอกเมืองไป
ระหว่างทางได้พบกับพระฤๅษี ซึง่ เป็นองค์อนิ ทร์จำ� แลงกายลงมา
ประทานยาวิเศษให้พระองค์ เพือ่ น�ำไปช่วยรักษาคนตายให้ฟน้ื ต่อมา
พระธิดาได้พบกับ กุลา สาวชาวป่ารูปชัว่ ตัวด�ำทีถ่ กู งูกดั ตาย กุลาได้ชวี ติ คืน
อีกครั้งจากการช่วยเหลือของพระองค์ กุลาขอติดตามพระธิดาไปยัง
เมืองแก้วนพรัตน์ เมือ่ ทราบข่าวว่าพระวิจติ รจินดาสิน้ พระชนม์มานาน
กว่าเจ็ดปีและรอการช่วยเหลือ
พระธิดาโสนน้อยได้ชว่ ยชีวติ พระวิจติ รจินดาจนส�ำเร็จ แต่ถกู กุลา
กลัน่ แกล้ง สวมรอยเอาหน้าเป็นพระธิดาแทน...
เจนรบเกือบจะต้องหยุดอ่าน แต่ใช่ว่าเขาจะพบจุดที่น่าสงสัย
หรอก เปล่าเลย...เขาเบือ่ หน่ายเรือ่ งย่อทีอ่ า่ นซ�ำ้ มาแล้วจนนับครัง้ มิได้
มากกว่า แต่เมือ่ ตัง้ ใจแล้วว่าจะต้องอ่านให้จบอีกรอบให้ได้ เขาจึงทนอ่าน
มันต่อไป เรือ่ งราวหลังจากนัน้ มันก็อะไรอีกล่ะ...พระวิจติ รจินดาสืบหา
ความจริงเพราะเชื่อว่าพระธิดาโสนน้อยตัวจริงไม่ใช่กุลา แล้วสุดท้าย
เรือ่ งก็ลงเอยด้วยความจริงนัน่ แหละ พระวิจติ รจินดาจึงสัง่ ประหารชีวติ
กุลา พระธิดาโสนน้อยซึ่งได้เป็นพระมเหสีแล้วยามนั้นก็ขอชีวิตกุลาไว้
แต่เวลาผ่านไปกุลาก็กลับเข้ามาท�ำร้ายพระมเหสีอีก ทั้งใส่ร้ายป้ายสี
ทัง้ ผลักพระมเหสีตกบ่อน�ำ้ สีดำ� จนรูปโฉมอัปลักษณ์ ส่วนตัวเองก็ลงชุบตัว
ในบ่อน�ำ้ สีทองจนสะสวย เรือ่ งราวกลับพัลวันอยู่ในความแค้นของกุลา
จนพอเรือ่ งเฉลยถูกจับได้อกี ครัง้ คราวนีพ้ ระวิจติ รจินดาจึงไม่ละชีวติ กุลา
ตามค�ำขอร้องของพระมเหสี
กุลาถูกบัน่ คอในคืนเดือนมืด...
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“โอ๊ย!”
เจนรบผวาลุกยืนพรวด ทิง้ เรือ่ งย่อในมือ ขณะทีก่ ายสูงยืนงอตัว
อย่างเจ็บปวด แต่เขาไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยนอกจากบริเวณเดิมทีเ่ คยเป็น
นัน่ คือทีล่ ำ� คอ อาการปริศนาทีไ่ ม่วา่ แพทย์โรงพยาบาลแห่งไหนก็วนิ จิ ฉัย
ไม่ได้ว่าเกิดจากโรคอะไรแน่ ทุกครั้งที่เจนรบเจ็บเสียดรุนแรงที่ล�ำคอ
เขาบอกไม่ถกู หรอกว่าเจ็บทีภ่ ายนอกหรือภายใน แต่รวู้ า่ เจ็บมาก เจ็บจนถึง
ขนาดต้องยกมือสองข้างขึ้นบีบรอบล�ำคอตัวเองไว้ บางครั้งเจ็บจนยืน
อยูไ่ ม่ไหวต้องหาทีท่ รุดนัง่ และหลายครัง้ เขาต้องไออย่างหนัก ส�ำรอกเอา
เลือดออกมาชวนให้เป็นกังวล
มันไม่ใช่โรคทีเ่ ขาเป็นตัง้ แต่เกิด แต่เหมือนว่ามันเพิง่ จะมาเป็น
ตอนที...
่
“ยินดีดว้ ยนะรบ ทีป่ ระชุมมอบโปรเจกต์โสนน้อยเรือนงามให้รบ
นัง่ แท่นเป็นผูก้ ำ� กับฯ เต็มตัว ท�ำให้ดนี ะ มันจะเป็นผลงานแจ้งเกิดของรบ
เลยละ”
อาการประหลาดที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้...มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่
ตอนนัน้
เจนรบเหลือบมองเรือ่ งย่อทีต่ กพืน้ ทัง้ ทีย่ งั ยืนก้มหน้า กระดาษ
หน้าสุดท้ายเปิดหงายให้เห็น เขาเพ่งมองดูพารากราฟสุดท้ายของเรือ่ งย่อ
แล้วจู่ ๆ โลหิตก็ทะลักพรวดออกมาอีกระลอกหนึง่ มันหยดลงเปรอะเปือ้ น
บนย่อหน้าสุดท้ายนัน้ ...ฉุดความกลัวของเจนรบให้ดงิ่ ลึกลงไปอีก!
เมื่อกุลาถูกประหารชีวิต พระวิจิตรจินดากับชายาโสนน้อยเรือนงามจึงได้รว่ มครองรักกันอย่างมีความสุข
จบบริบรู ณ์
เจนรบถ่มเลือดลงพืน้ ขณะทีส่ ายตาทอดมองค�ำว่า ‘จบบริบรู ณ์’
ซึ่งถูกกลบกลืนไปด้วยเลือดที่รดเปรอะเลอะไหลไปรวมกันบนค�ำนั้น
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เขารู้สึกว่าเนื้อตัวเย็นวูบดุจต้องลมสยอง บอกไม่ถูกว่ามันคือสังหรณ์
หรือไม่ แต่มนั จะเป็นสังหรณ์ทเี่ กิดจากอะไรล่ะ...?
ฤๅแท้ที่จริงแล้วนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้...มันอาจยังไม่ถึงคราว
จบลงอย่างบริบรู ณ์!
‘บ้า! บ้าไปใหญ่แล้ว! มันจะเป็นไปได้ยงั ไง!’

บทที่ 1
เปลวไฟจากอดีต

13

พระต�ำหนักริมน�้ำยามวิกาลยังสว่างไสวไปด้วยคบเพลิง ทหาร
และข้าราชบริพารยังประจ�ำการอยู่รายรอบ ให้รู้ว่ากษัตริย์แห่งเมือง
แก้วนพรัตน์ยังประทับอยู่บนตึกนั้น
พระวิจิตรจินดาทรงยืนอยู่บนระเบียงด้านนอก ทอดพระเนตร
ลมฟ้าด้วยความคิดพิศวง จนกระทัง่ องครักษ์ผหู้ นึง่ ตรงเข้ามากราบทูล
เรื่องที่ทรงเฝ้ารอความคืบหน้าอย่างวุ่นวายพระทัย
“อีกลุ าตัวร้ายมันตายโหง...ยังนัง่ โค้งโคลงตัวกลางสนาม...ลม
สวรรค์ชั้นฟ้าบันดาลตาม...เถลิงยามส่งวิญญาณพรากมันไป”
“มีใครบ้างประจักษ์เห็นเป็นพยาน...ว่าอีมารรูปชัว่ ตายลงได้...”
“...มี ไ ชยั น ต์ ผู ้ เ ดี ย วไม่ มี ใ คร...เพราะวิ กาลประหารได้ จึ ง
ปลอดคน”
พระวิจิตรจินดาขยับวงพักตร์รับรู้ แต่กระนั้นดูเหมือนยัง
ทรงพิศวงในอาเพศลมฟ้าอยู่มิคลาย ทอดสายพระเนตรไปสู่องครักษ์
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ผู้มีนามว่า สัก ก่อนตรัสถามอย่างคลางแคลงพระทัยว่า
“ข้ายังข้องใจนักไอ้สักเอ๋ย...ไฉนเลยฟ้าร้องให้หมองหม่น...
ราวยังพบวิปริตในจิตคน...จึงดาลดลลมหนักล่องทักเมือง”
“หากหมายถึงอีกุลาอีหน้าชั่ว...มันไร้หัวไร้ชีวิตคิดย่างเยื่อง...
เพี ย งข้ า มคื น จั ก กลั บ สู ่ ค วามรุ ่ ง เรื อ ง...อย่ า ทรงเคื อ งคิ ด แค้ น เป็ น
แสนนาน”
“ให้ขา้ เลิกคร�ำ่ แค้นคงมิได้!...อีจญั ไรมันเคยจ้องจักแผ้วผลาญ...
ให้ลูกเมียข้าอยู่ทุกข์ไร้สุขนาน...ข้าต้องการรู้ชัดว่ามันตาย!”
“ข้ากระหม่อมจะรีบรุดไปมุง่ ดู...ให้ได้รชู้ ดั แจ้งพระทัยหมาย...”
“รีบไปเถิดข้าจักได้หลับสบาย...ขอได้รวู้ า่ มันตายอย่างแท้จริง!”
องครักษ์หนุม่ เร่งฝีเท้าออกมาจากต�ำหนัก จุดหมายคือเรือนพัก
ของเพชฌฆาตผู ้ มี นามว่ า ไชยั น ต์ ที่ แ ห่ ง นั้ น ตั้ ง อยู ่ น อกก� ำ แพง
พระราชวัง เพียงไม่นานองครักษ์หนุ่มก็ถึงที่หมาย ทว่าพบเพียงสตรี
นางหนึ่งในเรือนพักเท่านั้น
หญิงผู้นั้นมีดวงหน้าคมสวยสะกดใจอยู่ไม่น้อย แววตาหม่น
เศร้า ริมฝีปากอิม่ หนาเป็นรูปกระจับ หล่อนมีนามว่า ลออ เป็นเมียสาว
ของไชยันต์ ไม่ค่อยมีใครรู้จักหล่อนมากนักนอกจากข้าบริพารที่พ�ำนัก
อยู่นอกเขตพระราชฐาน ลออก็เหมือนข้าทาสทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้เยี่ยมกรายเข้าเขตพระราชวัง นอกจากจะได้รับพระบัญชาจาก
พระวิจิตรจินดาหรือเจ้านายฝ่ายในเท่านั้น
ลออผู้ก�ำลังง่วนอยู่กับการเก็บผ้านุ่งผ้าแถบ หล่อนชะงักเมื่อ
พบองครักษ์คนสนิทของพระวิจิตรจินดาปรากฏตัว เป็นวิสัยปกติที่
ข้าทาสจะเกิดความตกใจ ลออคาดเดาไปในทางที่ไม่สู้จะดีนัก กังวล
ไปล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องร้อนจากวังหลวงส่งตรงมาถึงหล่อน
“อย่าวางหน้าปริวิตกไปเสียเลย...เจ้าทรามเชยระงับไว้ให้
ใจนิ่ง...ข้าเพียงขอเวลาอย่าประวิง...อย่ามัวนิ่งจงไปเรียกไชยันต์มา”
เขาเรียกหาสามีของหล่อน แต่ลออก็ยังมิอาจเบาใจลงได้
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“มีเรือ่ งร้อนอันใดในวังหลวง...จึงเดินล่วงมาเรียกหาสามีขา้ ...
เพลานี้พี่ไชยยังไม่กลับมา...ได้โปรดท่านบอกข้าให้รู้ความ”
“หาได้มเี รือ่ งร้อนใดแก่แม่หญิง...ส�ำคัญยิง่ นิง่ ไว้อย่าใคร่ถาม...
องค์เหนือหัวมีรบั สัง่ ให้ตดิ ตาม...เพียงขอความแน่พระทัยในงานเมือง”
“แต่ผัวข้าสนองเพียงงานประหาร...ที่ทุ่งลานแดงฉานอัน
ลือเลือ่ ง...ฤๅมีเหตุชวนสงสัยพระทัยเคือง...เกีย่ วกับเรือ่ งบัน่ คออีกลุ า ?”
องครักษ์สักทึ่งในไหวพริบของนางลออนัก จนกังวลว่าหาก
หล่อนได้ระแวงไปแล้วว่า...นางกุลานัน้ ตายจริงหรือไม่ ก็อาจเป็นไปได้
มากว่าเรื่องที่น่าสงสัยนี้จะขจรขจายไปสู่วงสนทนานักต่อนัก คราวนี้
ราษฎรคงกินร้อนนอนยากกันอีกหน เพราะ ‘อีกุลา’ ที่ใครก็รู้ว่าชั่วนัก
มันรอดตายไปได้!
“หาได้มีสิ่งใดให้ตระหนก”
“ท่านไม่พกความจริงมาสู่ข้า”
“อย่าเร่งเร้าเอาความพระอาญา...เสียเวลาพาขุ่นวุ่นวายใจ!”
“ประเดี๋ยวก่อนท่านผู้ใจประเสริฐ...อย่าคิดขุ่นเลยเถิดไปถึง
ไหน...ข้าเพียงใคร่รู้ตามประสาไป...มิได้คิดข้องในพระอาญา”
แล้วองครักษ์หนุ่มก็ ไม่เสียเวลาตอบค�ำถามของหล่อนอีก
เขาเลี่ยงออกมาจากบริเวณนั้น ยังรักษาความลับในพระบัญชานี้ไว้
ด้วยกลัวว่าไพร่ฟา้ พลเมืองจะแตกตืน่ หากได้รถู้ งึ ความสงสัยในพระองค์
ว่านางกุลามันตายไปแล้วจริงหรือ!?
ไม่ผิดหรอกหากทุกคนจะสงสัย...เพราะตอนนี้เขาเองก็เริ่ม
เคลือบแคลงใจบ้างแล้วเช่นกัน
ล่วงเข้าไปในป่าที่รกชัฏ ผ่านความมืดมิดจากดงอสรพิษ
นับไม่ถว้ น องครักษ์สกั ยังคงสนองในพระบัญชาของพระวิจติ รจินดาอยู่
แม้บัดนี้เขาต้องเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับอสรพิษร้ายอย่างแมงป่องยักษ์และ
ทุง่ จงอางสามหัว ผ่านภยันตรายจากผีปา่ มรณะ ด้วยพร�ำ่ บทอาคมจาก
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ฤๅษีไว้ในใจอย่างไม่ละช่วง
ในทีส่ ดุ เขาก็ตามร่องรอยของไชยันต์ได้สำ� เร็จ เขาพบกระท่อม
ทีด่ ทู รุดโทรมหลังหนึง่ ซึง่ ปลูกสร้างอย่างเลว ๆ ไว้บริเวณชายป่าริมธาร
องครักษ์หนุ่มสนเท่ห์กับสถานที่แห่งนั้น เหตุใดไชยันต์จึงลอบสร้าง
กระท่อมไม้ไผ่หลังป่านรกนี่ หรือไชยันต์จะมีเหตุผลอันส�ำคัญที่จะต้อง
หลบเลี่ยงสายตาผู้คนในเขตเมือง!
องครักษ์สกั ซุม่ มองกระท่อมไม้นนั้ จนเกือบสว่าง และแล้วจึงได้
เห็นร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำของไชยันต์กา้ วออกมา ท่าทางของเพชฌฆาตหนุม่
ดูระแวดระวังอย่างเห็นได้ชดั แต่องครักษ์สกั ก็ไม่ประวิงเวลารออีกต่อไป
เขาปรากฏตัวจากแนวสุมทุมพุ่มไม้ที่หลบซุ่ม สร้างความตกใจแก่
ผู้ถูกตามหา
“เหตุใดท่านจึงมาถึงที่นี่!”
“มีเรื่องร้อนบัดสีบังเกิดกล้า”
“เหตุใดท่านจึงร้อนใจให้ตามมา”
“เจ้าไม่เห็นลมฟ้าบ้างกระไร ?”
องครักษ์สกั ลอบสังเกตปฏิกริ ยิ าของไชยันต์ดว้ ยไหวพริบ ไชยันต์
กลืนน�้ำลายลงคอใต้ใบหน้าที่ปรากฏความตื่นตะลึงไม่รู้คลาย พลาง
คิดว่าคงไม่ผิดแน่แล้ว ไชยันต์มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ และหาก
ความลับของเขาจะเลวร้ายดังที่พระวิจิตรจินดาทรงข้องพระทัยอยู่
ในยามนี้ละก็...
องครักษ์สักคงจะต้องรับบทเป็นเพชฌฆาตสังหารไชยันต์และ
นักโทษผู้นั้นลงเสียเอง!
“ร่างและหัวอีกลุ าทีเ่ จ้าฝัง...มีรบั สัง่ ตามตรงลงมาให้...เจ้าจงบอก
สุสานอีจัญไร...อยู่หนใดข้าจะขุดมันขึ้นมา”
“พระประสงค์จะดูศพของมันหรือ...อย่าเลยท่านอย่าขุดรื้อ
มันเลยหนา...ร่างมันเน่าไม่ชวนทอดทัศนา...อีกุลาตายห่าข้ายืนยัน”
“แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่...ราวกับคิดหลบลี้สิ่งใดนั้น...”
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“ข้าจักต้องหลบลี้ผู้ใดกัน...เพียงฝ่าฟันไพรสณฑ์จนหลงมา”
“ข้าจะขอขึ้นเรือนไปนั่งพัก”
“อย่าเลยท่าน! เรือนจะหัก กังวลว่า...เรือนไม้นี้ปลูกอย่างเลว
ด้วยเวลา...โปรดท่านพาข้ากลับคืนสู่เมือง”
“ถ้าเช่นนั้นข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน...แต่ขอเผาเรือนชานให้
สิน้ เรือ่ ง...ความสงสัยทีช่ วนข้าพาขุน่ เคือง...จักจบเรือ่ งเคืองใจในวีแ่ วว!”
องครักษ์สักไม่รอช้าอีกต่อไป เขาพ่นคาถาจุดไฟทีฤ่ ๅษีสอนไว้
ต่อสู้กับภยันตราย ปลุกไฟเผากระท่อมตรงหน้าจนได้เห็นเปลวเพลิง
ลุกโหม!
องครักษ์หนุม่ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนัก...ว่าไชยันต์มสี หี น้า
ถอดรูปราวตระหนกเหลือเกิน แต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว ไฟก�ำลัง
แผ้วถางทุกอย่างบนเรือนนั้น องครักษ์สักพรายยิ้มขึ้นในใจ หากกุลา
ยังมีชวี ติ อยูจ่ ริง ๆ ละก็...ป่านนีห้ ล่อนคงถึงคราวได้ฉบิ หายตายตกจริง ๆ
เสียที!
องครักษ์สกั รอให้แน่ใจจนกระทัง่ พระเพลิงมอดดับ ตรงหน้านัน้
เหลือเพียงตอตะโกจากเศษไม้สดี ำ� สนิท ไร้รา่ งของมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อืน่
“ภารกิจสิน้ สรรพส�ำหรับข้า...ได้เวลาพาเจ้ากลับเมืองแก้วฯ...
แลทุกสิ่งได้ประจักษ์มิเคลื่อนแคล้ว...เสร็จเรื่องแล้วจงรีบกลับคืน
พลับพลา...องค์เหนือหัวทรงรอได้ฟังข่าว...ให้พระทัยถึงคราวส�ำราญ
ว่า...เหตุเคลือบแคลงแรงอยู่ในอุรา...อีกุลาเป็นผีห่าโดยแท้จริง!”
เปลวไฟนั้นมอดดับลงแล้ว...
มันแผ้วผลาญที่พ�ำนักที่ไชยันต์ปลูกสร้างไว้ให้หล่อน...
หญิงสาวเยี่ยมกรายออกมาจากมุมมืดของสุมทุมพุ่มไม้...
แววตาคมร้ายทอดมองร่างชายสองคนเดินห่างออกไปไกลขึน้
ก่อนจะถูกแนวป่ากลืนหายลับไปกับสายตา...
‘ไอ้วจิ ติ รจินดามึงแสนเหีย้ !...กูเสียแรงส�ำแดงรักเหนือทุกสิง่ ...
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มึ ง ที่ กู ม อบหั ว ใจด้ ว ยรั ก ยิ่ ง ...แต่เ ห็ น จริ ง เพี ย งนรกจากใจมึ ง ...
กูผิดนักหรือที่รักมึงยิ่งชีพ...แต่มึงถีบมึงผลักไสไม่นึกถึง...กูตายลง
มึงคงไร้จิตคะนึง...มึงจึงล่าฆ่ากูไม่ละวาง!’
หล่อนได้ยินเสียงขู่ร้องจากอสรพิษร้ายแว่วมาให้ได้ยิน แต่
พวกมันมิได้ท�ำให้หล่อนหวั่นกลัวสักนิด ป่านี้หล่อนบุกบั่นฟันฝ่ามา
ได้ก็ด้วยบทอาคมจากพระฤๅษี ที่ครั้งหนึ่งหล่อนเคยได้มีโอกาสรับใช้
คราติดตามพระมเหสีโสนน้อยเมื่อนานมาแล้ว บทอาคมนี้ท�ำให้หล่อน
ผ่านพ้นภยันตรายจากสรรพสัตว์น้อยใหญ่มาได้อย่างง่ายดาย แต่มันก็
ใช้ได้เพียงกับสัตว์ร้ายเท่านั้น หาใช้กับมนุษย์ร่วมเผ่าได้ไม่
‘พึงสังวรไว้เถิดพวกสัตว์ตำ�่ ...มนตร์ระย�ำจักท�ำมึงให้ชำ�้ หมาง...
อย่าได้คิดก�ำจัดกูให้พ้นทาง...ระย�ำอย่างเจ้าเมืองของพวกมึง!’
จิตสังหารขจายไปกับสายลม กระทัง่ เหล่าสรรพสัตว์นนั้ ถึงคราว
สงบเสียง หล่อนยิ้มอย่างเยาะหยันสาแก่ใจ
‘กูหาใช่ไพร่ทาสแผ่นดินนี้...จงเห็นกูเป็นสตรีผู้งามซึ้ง...อย่า
ตาบอดอย่างเจ้านายในเมืองมึง...ผู้ไม่เคยซาบซึ้งอีกุลา!’
น�้ำตานั้นหลั่งรินจากดวงตาคมร้าย กุลา...นี่คือชื่อของหล่อน
ชื่อที่ ใครต่อใครเมื่อได้ยินแล้วก็ต่างชิงชังนักหนา แม้ตอนนี้หล่อน
จะหมดจดงดงามไปทั้งสรรพางค์กายแล้วก็ตาม แต่ทุกคนในเมือง
แก้วนพรัตน์ยงั จงเกลียดจงชังและหวังทีจ่ ะเข่นฆ่าหล่อนให้ตายทุกเมื่อ
เพียงเพราะทุกคนต้องการสนองพระประสงค์ของพระวิจิตรจินดาพระองค์เดียว!
กุลาหลุบตามองเรือนร่างอันหมดจดของตัวเอง นึกเสียดาย
ที่วันนี้เหลือเพียงไชยันต์ที่เห็นคุณค่าในตัวหล่อน แม้เขาจะรู้ว่าหล่อน
โสภาได้ด้วยอิทธิฤทธิ์บ่อน�้ำสีทองที่หล่อนพบในป่าลึก บ่อน�้ำสีทอง...
ที่ผู้ใดได้ลงน�้ำบ่อนั้นก็จะมีรูปกายที่งดงามราวกับนางสวรรค์เฉกเช่น
หล่อนตอนนี้ และความสวยของหล่อนยังมีอานุภาพทีเ่ หลือร้ายหลงอยู่
มันฉุดกระชากตัณหาของไชยันต์ออกมาได้ ถึงขนาดที่เขายอมโป้ปด
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คนทั้งเมือง ร้ายกว่านั้นคือหลอกลวงเจ้านครอย่างพระวิจิตรจินดาว่า
เขาได้ประหารชีวิตหล่อนไปแล้ว
แต่ความจริงนั้นคือ...ไชยันต์ ได้ช่วยชีวิตหล่อนไว้ ในทุ่งลาน
แดงฉานยามที่เขาสวมบทเป็นเพชฌฆาตนั้น เป็นเคราะห์ดีเหลือเกิน
ที่พระมเหสีโสนน้อยเกิดประชวรกะทันหัน พระวิจิตรจินดาและทุกชีวิต
จึงต่างรีบรุดกลับเข้าพระราชฐานชั้นในเพื่อเยี่ยมดูอาการ สุดท้ายจึง
เหลือเพียงไชยันต์กับหล่อน
ด้วยเสน่หาที่เขามีต่อความงามของหล่อนยามนั้น...เขาจึง
คิดการอาจหาญ พาหล่อนหลบหนีแล้วน�ำศพคนจรไปผูกไว้ที่หลัก
ประหารเพื่อตบตาคนทั้งผอง!
แต่ที่น่าแค้นแสนแค้นในตอนนี้ พระวิจิต รจิน ดารับสั่ง ให้
องครักษ์ตามล่าตัวหล่อนอย่างไม่ยอมละวาง พระวิจิตรจินดาทรงมิได้
เขลาเบาพระปัญญาเลย ทรงหมายจะเห็นร่างอันไร้ชีวิตของหล่อน
สินะ...กุลาคิดอย่างเคียดแค้น!
‘ริจกั คิดจองเวรกับกูหรือ...จักยืดยือ้ พยาบาทเฝ้าเข่นฆ่า...กูจกั
คอยกลับคืนนครา...เย้ยอาญาทีม่ งึ มาดมุง่ ต่อกู...จักขอตามราวีอโี สน...
ให้อกั โขทุกข์เทวษเพทราหู...โกลาหลอลหม่านมึงคอยดู...จักได้รกู้ กู ลุ า
มิพ่ายใคร!’
น�้ำตาแห่งความคับแค้นยังหลั่งรินอยู่ แต่แล้วเมื่อเหลียวมอง
กระท่อมซึ่งกลายเป็นซากไม้ไปแล้วก็ต้องพาใจหาย หล่อนมิได้อาลัย
ที่พ�ำนักเลว ๆ เท่ากับไชยันต์ผู้พลัดพรากไปหรอก นี่เป็นอีกครั้งที่
ความรู้สึกเดียวดายแล่นหวนกลับมากระทบหัวใจของกุลา
หล่อนก�ำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับไชยันต์...
เขาเป็นคนเดียวที่ยังให้ความปรานี...ไม่คิดที่จะเข่นฆ่า...
ถึงกับยอมหลบลี้พระอาญาออกมาร่วมใช้ชีวิตกับหล่อน กุลา
นึกถึงเขาอย่างซาบซึ้ง ก่อนจะกรีดร้องออกมาอีกหนเมื่อพบว่าเขา
ถูกพากลับเมืองไปเสียแล้ว
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เป็นเพราะไอ้องครักษ์ผู้นั้นแท้ ๆ!
กุ ล าครุ ่ น คิ ด ว่ า มี วิ ธี ไ หนที่ จ ะเรี ย กไชยั น ต์ ก ลั บ คื น มาได้
ขณะที่คิดอย่างหนักหน่วงนั้นเอง หล่อนกวาดสายตาคมร้ายมองไปทั่ว
อาณาเขตโดยรอบ...
ที่นี่มีล�ำธาร...ที่นี่เป็นป่าอสรพิษ...
ป่าอสรพิษ...เรียกได้ว่านี่คือป่าอาถรรพ์ใช่หรือไม่ ?
หากว่าเป็นเช่นนั้น ป่าอาถรรพ์...ก็ต้องมี...ผีป่า!
ลออยิ้มอย่างเปิดเผยทันทีเมื่อเห็นสามีกลับมา...แต่ดูเหมือน
เขาจะไร้ความยินดีเมื่อได้พบหน้าหล่อนอีกครั้ง และภาพนั้นเอง ลออ
สัมผัสได้...
“พี่ไชยหายตัวไปข้าใจร้อน...ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ครั้งไหน...
พี่บอกข้ามาให้แจ้งประจักษ์ใจ...ว่าพี่หายไปอยู่ไหนมาหนึ่งคืน”
“พีห่ ลงทางกลางป่าพนาสูร...เกือบอาดูรชีพวายกลายเป็นอืน่ ...
เจอผีป่าห่าสัตว์จักกินกลืน...เกือบเป็นศพใต้พื้นพสุธา”
“แล้วเหตุใดองค์เหนือหัวมีรบั สัง่ ...คนในวังมุง่ ออกมาตามหา...
หรือจักเกี่ยวเนื่องเรื่องอีกุลา...ตกลงว่ามันตายห่าไปหรือยัง!”
“เหตุใดกัน! ที่เจ้าถามถึงเพียงนี้...ก็ตัวพี่ที่บั่นคอห่อไปฝัง...”
“ก็อาเพศเมืองเราเตือนประดัง...เหมือนฟ้าสั่งองค์อินทร์
ยินยลกัน”
“เชื่ออะไรไม่เชื่อไปเชื่อฟ้า!”
“แล้วไหนหัวอีกุลาที่พี่บั่น!”
“มันก็อยู่ใต้พื้นดินตรงนั้น”
“ก็พาข้าไปดูมันให้แจ้งใจ!”
ไชยันต์พลัง้ กระแทกมือหนักลงบนตัง่ โต๊ะ อารมณ์เขาแปรปรวน
เสียแล้ว
“เจ้าเป็นใครถึงบังอาจมาสัง่ ข้า!...ถือเป็นเมียมีอาญาใช่หรือไม่...
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อย่าก�ำเริบเสิบสานส�ำราญไป...ข้าจักไม่กลับมาอีกหากชิงชัง!”
ไชยันต์กระแทกเท้าก้าวออกจากเรือนอย่างไม่สบอารมณ์
เขายังร้อนใจไม่หายเรื่องที่ต้องพลัดพรากกับสาวงามที่หวังจะใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างกุลา ไฉนต้องมาถูกระแวงจากเมียที่เขาสิ้นรักสิ้นเสน่หา
แล้วอย่างลอออีก!
ชายหนุม่ มิอาจรูต้ วั สักนิด ว่ายามนีเ้ ขาก�ำลังถูกลอบสังเกตการณ์
จากนายทหารวังหลวง หนึ่งในกลุ่มคนที่ซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้น...นั่นคือ
องครักษ์สัก
“ได้ยนิ ความทัง้ หมดแล้วสงสัย...ว่าเหตุใดมันร้อนใจดัง่ ไฟคลัง่ ...
เหมือนมีเรื่องลับลี้ที่บดบัง...หรือว่านังกุลาร้ายยังลอยนวล!”
นายทหารผู้ติดตามองครักษ์สักก็พลอยกังวลใจไปด้วย จึงรีบ
เตือนเขาว่า...
“หากว่าท่านองครักษ์คดิ สงสัย...อีจญั ไรยังคงชีพคอยคืนหวน...
เราจงรีบสืบหาก่อนฟ้าปรวน...มันอาจหวนกลับมาป่วนถึงในวัง!”

